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८ अस्य पर्वेऽथिकारा राजशासनानुप्रारेण खायत्तीकृताः ) 

अस्य पूयं रूपकजितयम् ( ३) 





गरन्थस्यास्याऽऽदशंपुस्तकेटहेखपग्रिका । 

एेतरेयारण्यकृस्यास्य पुस्तकानि येः परदहितेकपरायणमनीपया संस्रणारथ 
प्रदत्तानि तेषां इतङ्गतया नापग्रामादिकरं पुस्तकानां सत्रा प्रकारयन्ते । 

८ क. ) इति संज्ञितम् गरं सभाष्यं पणम्, करीरपुरनिवासिनां ३० 
ता रा० श्रीमतां गुस्पहाराजानाम् । 

( ख. ) इति संज्ञितम् - गरलं सभाष्यं पणम्, पुण्यपत्तननिवासिनां बे० 
रशा० रा० " गङ्गाधर शास दातार ' इत्येतेषाम् । 

( ग. ) इति संज्ञितम्- मृं सभाप्यं पूणम्, आनन्दाश्रमसंग्रहालयस्थम् । 
( घ. ) इति प्ञितम्-परहं समाप्यं पूणम्, आनन्दाभ्रमस्थपुसतकसंग्रहा- 

छयस्थितम् । 

( ड. ) इति पक्ञितम्-मररं सभाष्यमपूर्णं पथमारण्यकरहितम्, इन्दूरपुर- 
निवासिनां ‹ पिवे ' इत्युपाह्ानां श्री ° रा० रा० 
ˆ भाङसाहेव वागासादेव ' इदयतेपाम् । 

( च. ) इति पं्ञितम्- केवलं प्रम्, आनन्दाश्रमस्थपुस्तकसंग्रहारय- 
स्थितम् । 

( छ. ) इति सं्ञितम्- केवलं पम्, आनदाधमस्थपुसतकरग्रहालयस्थि- 
तम् । 

( ज. ) इते पत्तितम्- केवलं गम् , इन्द्ररपुरनिषासिनां ' ्रिवे ' इत्यु- 
पाहानां ओ्रीयुतानां रा. रा, ˆ भाउ वाग- 
साषव ` इत्येतेषाम् । 

( भ्ल. ) इति प्त्तितम्-फेवलं गम्, ‹ ठाणे  प्रामनिवासिनां रा० रा० 
‹ शंकरराव भागवत ` इदयेतेपाम् । 

समातेयं संज्ञासुची । 





ॐ ततेसह्ूह्मणे नप । 

वहूषरचत्रह्मणान्तगंतं 
एेतरेया 

रण्यकम् । 
श्रीमत्सायणाचायविरचितमाष्यसमेतम् 

[ प्रथमारण्यके प्रथमोऽध्यायः ] 
( तत्र प्रथमः खण्डः ) 

~----<&<2-- 

मथ शान्तिः । 

हरि; ॐ। 

भूमिमुपस्ष्शेद्ग्र इढा नम इद्य नम ऋषिभ्यो मन््र- 
कृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो नमो बो अस्तु देवेभ्यः शिवा नः 
शंतमा भव सुमृढीका सरति माते व्याम संद्नि॥ 
भद्रे कर्णभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यनत्राः । 
स्थिरङगसषटवापस्तरूमिर््यरेम देवहितं यदायुः ॥ सं नं 
इद्रा्यी भवतामवोभिः श न इन्द्रावरुणा रातरहम्या । शमि 
द्राप्तोमां पुविताय शं योः शे न इन्द्रापूषणा वाज॑पतातां ॥ 

स्तुषे जने सुव्रतं नव्य॑ीमि्ीभिरमित्रावहणा सुप्रयन्तां। 
त आगमन्तु त इह श्रुवन्तु सुक्षत्रासो वरणो मित्री जनिः ॥ 

कयं नथित्र जुददूती दाषः सखा । कया शचि 
एया हृता ॥ कस्तां सत्यो मदानां मंहिष्ठ मस्सद्न्ध्॑ः । 
हृट््ाविदृस्जे वमु ॥ अमी पु णः ससीनामविता जंरिति- 



२ श्रीमत्सायणाचायेतरिरवितमाष्यसमेतम्-- [प्रथमारण्यके- 

णाम् । शतं भवास्यूतिभिः ॥ स्योना एथितरि भवानृक्षरा 
निवेशंनी । यच्छं नः शमं सप्रथः+ ॥ ओष्ठापिधाना 
नी दन्तैः परता पविः । सर्वस्यै वाच ईशाना चार 
मामिह गाद्येदिति वाप्रप्तः ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः श्चानितिः । 
इति शान्तिः । 

वागीक्षाद्याः सुमनसः सवाथौनामुपक्रमे । 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युम्तं नमामि गजाननम् ॥ १ ॥ 
य्य निश्वपतितं वेद् यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत् । 
# ©= # ०, ®< © ०. 

निमेमे तमहं बन्दे व्रिदयातीथेमहेश्वरम् ॥ २ ॥ 
तत्कदक्षेण तदयं दघद्धुकमहीपतिः। 
आदिशत्पायणाचार्य वेदास्य प्रकाशने ॥ ६ ॥ 
ये पूर्वोत्तरमीमापे ते व्याए्यायाऽऽत्मपग्रहात् । 
कृपालुः सायणाचार्यो वेदाथ वक्तुमुद्यतः ॥ ४ ॥ 
एेतरेयत्राह्मणऽस्ि काण्डमारण्यकामिधम् । 
अरण्य एव +पठ्यं स्यादारण्यकमितीयताम् ॥ ९ ॥ 

@ अ (^ म ¢ ८ = 

आरण्यक्रानि पञ्चाति प्राक्तान्यथविभद्तः | 

महात्रतमहः प्रोक्तं प्रथमारण्यके म्फ़रम् ॥ ६ ॥ 
गवामयनमित्युक्ते पैत्रे संवत्सरात्मके । 
उपान्त्यमत्ि यदहस्तन्महात्रतनामक्म् ॥ ७ ॥ 

# एतद्रे ज. पुस्तकेऽधिकः क्रियांथिद्रन्धः, स यथा--“उदितः शुक्रियं दषे। तमहमात्मनि 
द्धे । अनु मामविद्धियम् । मयि श्रीर्मयि यश्चः। सवः सप्राणः सवलः । उत्तिष्राम्यनु मा श्रीः उत्ति- 
तन माऽऽयन्तु देवनाः। अदव्धं चक्षरिषिनं मनः।मूर्या ज्योतिषां श्रेष्ठो दक्षे मा मारिसीः। तच 

दव हितं शुक्रमुच्चरत् । पदगरेम शग्दः दानं जीव्रम शरदः रतम् । स्वमप्रे व्रतपा असिदेव आ 
मर्यष्वाऽऽ । लं यत्तष्वीञ्यः । शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो वृहस्पतिः र 
नो विष्णुसक्रमः । वाच्ये मनामि प्रनिष्रिता मनो मे वाचि प्रा्ततमाविरावीमं एषि वेदस्य म 
भाणी स्थः शरुतं मे मा प्रहार्मग्ननाऽऽ्रीतिन । अदोरात्रान्त्संदधाम्यृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि 
तन्मामवतु तद्भक्तार्मवत्ववनु मामवनु वक्तारमवनु वक्तारम्”* इति । 

+ घञर्थक्म्रययान्तादहृतीति यन् । पातमिति त॒ समीचीनतरम् । 

१ के. “स्य निःश्रः। 



अध्या० {ख०] एेतरेयारण्यकम् । र 

पततप्रकरणेऽगृक्तिररण्याध्ययनादिति । 
महात्रतस्य तस्यात्र होत्रं कर्मं विविच्यते ॥ ८ ॥ 

 तन्नाऽऽदौ विवक्षितमर्थं प्रतिजानीति- 

ॐ अथ महाव्रतम् , इति । 
अथराब्द आरम्भवाची । महाव्रताख्यं कर प्रारव्यमिद्थः । अथवाऽयमान- 

स्तयार्थोऽथराब्दः । प्रकृतित्ञानानन्तरं विङृतिषूपं महानताण्यं कममामिधौयत इति 
शेषः । प्रकृतिज्ञाने हि प्ति तत्पर्कौशाद्विकृनावतिदिष्टा पमः पराक्येनावबे द्धं 
शक्यन्ते । विश्चजिचतुर्विशारीनि कमणि महाव्रतस्य प्रकृतयः । आज्यप्रडगनामके 

^£ ~ द शले विशनिदाख्यात्कर्मणो महक्रोऽतिरिय्येते । होत्रकाणां शज्ञाणि तु चतु- 
्विशास्यात्कर्मणोऽतिदिश्यन्ते । तथा च पश्चपारण्यके परटिप्यते-““आच्यप्रउगे 
विश्वजितो होत्राश्तर्विशात्" इति । 

महातरत्तं प्ररं पितुमास्यायिकामुवेन तच्छब्दनिर्वचनं दशैयति- 
इन्द्रो वै हतर हत्वा महानभवचन्महानमवत्तमहा- 
वतमभवत्तन्महात्रतस्य मदहव्रतलम् + इति । 

त्रवधस्य श्ुलन्तरपरतिद्धियोतना्ो वैशब्दः । तैत्तिरीयके दशपूणमासत्राह्मणरोषे 
५ त्वष्टा हतपुत्रः "” इत्यकिन्ननुवाके वृत्रनाक्नोऽपुरस्योत्पक्तिवृद्यादिकं बहुना प्रप- 
ञेनामिषायान्ते द्वाए्थिवीम्यभिनु्ततनन्धेण कृतो वृत्रवधं णवमान्नायते-- “त 
आम्यामेव प्रपूत इन्द्र वृत्रमहन्? इति । एवमन्यत्रापि--“ इनदरो वृत्राय वज प्राह- 

रत् " “ इन्द्रो वृत्राय वजमुरयच्छत् " “ इन्द्रो वृत्रं हत्वा ” इत्यादिषु प्रिद्धि- 
्रेष्म्या । हृदशत्पतिदधद्त्रवधादृध्वमिन््रो महानभवत् । मीतिराहिचमप्य महच् । 
वृत्रवधात्परा तु स्वकीयां भीतिं स्यमेव प्रजापते प्रोवाच । तथा च तैत्तिरीया 
आमनन्ि--“ तस्मादिन्द्रोऽबिभेत्स प्रनापतिमुपाधावच्छत्ु्मेऽजनि '” इति । इत्थं 
भीतस्य विच्छया बहुषु देशेषु पेचारापतमवात्छगृहे च निद्रामोजनादो बिभ्यतः 
स्वास्थयामावादल्पत्वम् | अतो निरभयत्वमेव महम् । यथदाऽपराविन्द्रो महानमव- 
तर्पदानीमिन्द्राथं क्रियमाणं सोमपानविशेषात्मकं कमं हात्रतमभवत्+ त[त्त]सा- 
त्कारणाया्षिकेमहात्रतमिति व्यवहिषमाणस्य कर्मणो महाततनामकत्वं संपन्नम् । तस्य 
च नाम्न्ञेधा निवचनं द्रष्टम्यम्-महान्मवत्यनेन ततेनेति महान्तं, महतो देवस्य बत. 

(^ ^¢ 

मिति महान्रतं महच्च तदू्रतमिति महात्रतमिति । एतानि श्रीणि निर्वचनानि तैत्तिरीया 

१. नुक्तकरणाध्यः । २ख.ग, ध. नायदहि।म।३ ख. ग.घ. अथायः 1 ४्ख.ग. 
घ, काशे किक । ५ ख,ग. घ. याच्च क्म । ६ ग, घ, 'दिदयन्ते । हो। ५ ख.ग. ध. 
"मस्तज्ञा" । ८ क. “तदिदा' । 



भ्रीपत्सायणाचायेविरचितमाप्यसमेतम्-- [१प्रथमारण्यके- 

आमनन्ति--“श्रनापतिः प्रजाः चष्ट वृत्तोऽ्ञयत्। ते देवा मृतानां रतं तेजः संमृय। 
तनेनममिषृज्यन् । महानववर्तीति । तन्महाव्रतस्य महात्रतत्म् । महतो व्रतमिति । 
तन्महाव्रतस्य महाव्रतत्वम् ” इति । वृत्तोऽदायत् । श्रान्तो भूमावपतत् । तदानीं ते 
देगसतजोहेतुं तं दुोकद्वायत्या समानीतं रपरायनषूपं सोमं महातताङ्गमूनमनरेः 
सेपाद्याथ प्रजापतिं तेन सोमेन निकितिितवा महानवव्तीति श्रमरहितो वृत्तोऽनेन करमणे 
्युक्तवन्तः। छन्दोगैरपि महव्छतं महतो व्रतमिति निरक्तद्यमान्नातम्,--“प्रनापतिः 
परना अजत । सोऽरिच्यत । सोऽपदयत । तं देवा अमिपंगच्छन्त । तेऽतुषन् । महदस्मे 
नतं समाम । यदिमं धिनवदिति । तक्म तत्पवत्सरमन्ने पच्यते । तत््ममरदसमै प्राय- 
च्छंस्दव्रनयन्त तदेनमधिनोन्महन्मर्या तरतं यदिममधिन्वीदिति । तन्महात्रनस्य मह- 
नतत्वम् । प्रजापतिर्वाव महांलस्थेतदत्रतम् ' इति । अरिच्यत शक्त्या .रिक्तोऽमूत् । 
अपद्यत मृमो पतितः । धिनवसप्रीणयति । अत्रनयत्प्रामोत् । अधिनोदप्रीणयत् । 
हे मयां मरणयोग्या मनुप्या यद््तमिमं प्रनापतिमधिन्वीद्रीणयत्तूनतं महदिति दवो 
उक्तवन्त इत्यर्थः | 

इत्थं महानतं प्रशस्य तत्र प्रातःपवने होत्रा शेपतनीय आभ्यनामके शाने प्क्ष. 
तिदधान दरेयति-- 

दे एतस्या आज्ये कुर्यादिति रैक 
आहूरेकमिति त्वेव स्थितम , इति । 

एतस्य महात्रतास्यस्याहः प्रहृतं वेकृतं नेत्येव द्वे आज्यरले कुर्यात् । “ प्र 
वो देवयाने " [ ऋ० प° म०३पू० १६० १] इति सप्तं सृक्तमाज्य- 
शचत्वेनाभनिष्टोमेऽभिहितत्वा्मजृतम् । “अधिं नरो दौधितिभिः' [ ० से मन 

७ प° १ ऋ १ ] इति पञ्चविशत्यचं सृक्तमाभ्यशक्नतवेन विश्वजिति विधानद्रक- 
तम् । ते दवे अवि प्राकृतवेकृते आज्ये असमिन्महा्े कुर्यादिलेभमेकरे शाखान्तरीया 
आहुः । सोऽयं पैः पक्षः । तस्य पूर्वपक्षस्य व्यवृ्यस्तुशब्दः । दवे आग्ये न 
ुयात्कितु विरोपत्िधानद्रकृतमेकमाञ्यं कुर्यदरिलेव सिद्धन्तरहस्यं स्थितम् । 
यदाऽऽभ्ये रीलद्रयमङ्गी क्रियेत तरानीमश्निष्टोमपतस्येऽसिन्महात्रो प्रकृतितः प्रषिम्यो 
द्वादशम्यः शजेम्थोऽपिकं शचं प्राप्नुयात्, तचायुक्तम् , 'द्रादश्षािषटोमस्य सत्राणि 
द्वादश शख्राणि' इति श्रुलन्तरविराधात् । तदेवमत्र निलमाज्यशखं व्यवस्थापितम् । 

अय काम्यान्याञ्यङलराण्युच्यन्ते । तत्र समृद्धिफठाय शाखविरोपं वित्ते- 
प्रवो देवायाग्नय इति राद्धिकामः, इति । 

=> 

प्रवो देवाय०्-क० सण म०द प् १३ ऋ० १। 

१. ग. ध. पच्यते। २क. रान्न द्र । 



अध्या० {ख०१] एतरेयारण्यकम् । ५ 

तच्च सर्च सक्तमिति पुव॑मेवामिहितम् । 
पष्टिफटाय पृक्तान्तरं विधत्ते- 

विशो रिशो बो अतिथिपिति पृष्िकामः, इति। 
एतच पृक्तं प््चदशर्चम् । 
तस्य पुष्टिहेतुत्वमुपपादयति-- 

ठि विशः पृष्टिमान्भवतीति, इति । 
विशो वेशया हि वाणिभ्येन बहुधनमार्जयन्तः करमपि बहुं प्रयच्छन्ति । अतो 

शां पषटित्वम् । असिनं ोकप्रतिद्धिवेश म्देनोच्यते । सूक्ते तु विशो विशा इति 
वीप्परया बहुविधानां वैदयानाममिदितत्वा्तेन सूक्तेनायं यजमानः पिमान्भवतीत्येत- 
दुपपत्म् । इतिराग्ो हेत्वथः। यस्मासुषटिमान्मवति तस्मातुष्टिकामस्ततमक्तं कुर्यत् । 

अत्र पूपक्षवेन तत्पृक्तं दूषयति. 
अतिथिमिति पदं भवति नेतत्ुर्यादिलया- 
हुरीश्वरोऽतिथिरेव चरितोः, इति । 

असिन्मूकते दरिद्रस्य वाचकपतिथिमिति पदं वतैते । तस्मात्रैततृक्तं कुयादि- 
लवं केचित्पण्डितंमन्या आहु; । तत्रोपपत्ति च वणैयन्ति-य एतदान्य कर्यात्मोऽ- 
यमतिथिरेव दरिद्र एव भृत्वा याचृनार्थं परगृहेषु सदा चरितं पमुभकतीति । 

अत्र तिद्धान्ततवेन तस्य सूक्तस्य प्रपङ्गं च विधत्ते- 

तदु ह स्माऽऽह कुर्यादेष, इति । 
अतिथिप्दतातपर्यामिज्ञः सिद्धान्ती तदु ह सूक्तमव्दयं कुर्यादिलयाह स्। 
पूवंप्षोक्तदूषणरामना्थमतियिशब्दतातर्य द्यति-- 

यो वै भवति यः शरेष्तापश्चत 
स॒वा अतिथि्मेवति, इति । 

अत्रासतिवाचीं मूषातुः सन्मागेवतिनं तर । यसु पुमन्सनमामेवतीं भवति तसि. 
पि पन्मागवकषतमे यः पुमानतिशयेन प्रशस्यं प्रापनोति स एवातिथिर्भवति । 
अतः प्रास्त्यमत्र शब्दप्वृत्तिनिमित्तं न तु दारिद्रम् | 

एतदेव ग्यतिरेकमुखेन(ण) सष्टयति- 
न वा असन्तपातिथ्यायाऽऽद्रियन्ते, इति । 

विशो विशो ०-ऋ० प्त म० < सू° ७४ ऋ° १। 
यमका 

१से.ग.ध.्तुतपुः।२ख. ग. घ. मान्माः। 



६ श्रीमस्सायणाचायविरवितभाष्यसमेतपू-- [प्रथमारण्यके- 

सन्मागरहितं ात्याभिज्ञस्तादिकं पुरुषमलन्तददिमप्यातिथ्यपतत्काराय नाऽऽद्रि- 
यन्ते । 

[ तिद्धमथं कथयति-- ] 
तस्मादु काममेवैतलछुर्ात् , इति । 

यस्मादतियिराब्दो न दुष्टः किंतु प्रशलस्तस्मादेव कारणद्धिसम्भेगेैततप्तं 
र्यात् । 

तत्प्रयोगे कंचिद्विशेषं विधत्ते 
स यथेतच्छुयादागन्म दृत्रहन्तममि- 
लेतं॑ठचं परथमं कुर्यात् , इति । 

तसिन्पूक्ते-“ विशो विः '' [ऋ ० सं म० ८ पू० ७४ ॐ० १] इया- 
दिकः प्रथमस्तृचः । “ आगन्म ” इत्यादिको द्वितीयस्तचः । प्रयोगकाले त्वागम्मे- 
त्यादिकं प्रथमत्वेन पठेत् । 

तत्रोपपत्तिमाह-- 
एतद्रा अहरीप्न्तः संवत्सरमा- 
सते त आगच्छन्ति, इति । 

ये गवामयननामकं संवत््रत्रमनुतिषठन्ति ते महात्रताल्यमेतदेवोपान्यमहः प्रापू- 
मिच्छन्तोऽतुतिष्ठन्ति । तथा प्त्यागन्मेति प्रातिवाचकं शबं परयज्ञानास्ते पुरुषा एत- 
दहरागच्छन्ति तस्मदेतस्य प्राथम्यं युक्तम् । 

अतिथिमागन्मेति पदद्रयतात्पर्यदशैनेन तृचद्वयं भ्यास्यातम् । अथाव्िष्टानां 
तृचानां तात्पयं द्ीयति- 

त एतेऽतुप्डीपाणस्ञयस्तृचा भवन्ति 
ब्रह्म वे गायत्री वागनुष्ब्रह्म- 
णेव॒तद्राचं संदधाति, ति । 

पञ्चद्रार्च “विशो विदिः” [ ऋ० से म० ८ सू० ७४ ० १] इत्यादिके 
सकते प्रथमतसतुचदधये गते सरति तत उर्ध्व त्रयसत॒चाः शिप्य्ते । तेष्वनितमरस्तृचः 
८ अहं हुवानः ” इत्यादिको ऽनृषटष्ठन्दस्कः । ततरानषप्डन्दपि तदुत्तमाङ्गस्थानं येषां 
चानां तेऽतष्टष्डीर्षाणः । एते तृचालितंस्याकाः । तत्रोषान््तृचे ततः पूरते 
तचे च गायत्री छन्दो विद्ते । प्ता च गायत्री ब्रह्मैव) ५ तत्सवितुषैरेण्यम् '” 
 ऋ० स० म०३ प° १२ ० १० ] इलयनया गायत्या परत्रह्मणः प्रतिपा 

आगन ० -ऋ० पं० म० ८ ० ७४ ऋ० ४। 

१ ख. ग. 'स्तृचं द्र" । २ ख. स्थानं 



अध्या० {सख ०१] एतरेयारण्यकम् । ७ 

त्वात् । येयं तृचगताऽनतुष्टम्सा बाग्रूषा चतुष्पाचप्तामान्यात् । ¢ चत्वारि वक्पर- 
मिता पदानि ” ( ऋ० सं० मं० १ परू० १९४ ऋ० ४९ ) इति वाचः पादचतु- 
एयमान्नातम् । परा पयन्ती मध्यमा वैखरीत्युक्तं तत्पाद चतुष्टयमन्येव्याख्यातम् । 
अनुष्टभस्तु चतुष्पाच्च प्रभिद्धम् । एवं पल्यषिन्क्ते गाय्यनुष्ुमोमेढने सतति तन्नरेण 
मूक्तपेन ब्रह्मणेव वाचं संयोजयति । 

अथ कीतिफठ्थ सुक्तान्तरं विषत्ते-- 
अबोध्यप; समिधा जनानामिति कीतिकामः, ति । 

अबोधीत्यादिकं द्वादशच सूक्तम् । 
„ [प्रजाप ]फटा्मन्यत्पक्तं विधत्ते- 

होताऽजनिषट चेतन इति प्रजापुकामः, इति ॥ 
इयेतरेयतब्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके भथमेऽध्याये 

प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
होतेलादिकमष्ट्व सूक्तम् । यथोक्तानां काम्यसूक्तानां गोदोहनन्यायेन फटार्थ- 

त्वमेव न॑ तु क्रत्वथेत्वम् । 
स॒ च न्यायशतुथाध्यायस्य प्रथमपादे विनितः- 

गोदोहनं द्रयार्थ स्यात्ै वा मागद्धया्थता । 
अन्यथाऽपि कतो; पद्ध; केव पुरुषाय तत् ॥ 

दशंपुणैमाप्योः श्रुयते--“चमतेनापः प्रणयेद्ोदोहनेन पका मस्य! इति । ततर 
गोदोहनस्य क्रत्वर्थ(थत्वं) पुरुषाथेत्वं चेल्याकारद्वयमसति । पडफलजननेन पृरुषप्रीति- 
भोति, अपां प्रणयनेन कतुपोष्कल्यमपि मातीति चेन्मैवम् । गोदोहनमन्तरेण एला. 
तिद्र्मवतु पुरुषाथंतवं करतुसतु तदमवेऽपि चमतेन पिष्यतीति न करत्वधेता । एवम- 
त्रापि यथोक्तानि काम्यपूक्तानि फटाथान्येव न तु क्रत्वर्थानि । एवं तं कतोरङ्ग- 
वेकद्यं परप्तज्येतेति चेत् । मेवम् । काम्थानामेतेषां क्वङ्गमूतं शेप्ननमाधिदय विधा- 
नमिति काम्येरपि सूक्तैः क्रतवङ्गप्य शं्नस्य निषत्ते, काम्येन नित्यपिद्धिरिति 
तात्रिकाणां डिण्ड्मः । तस्मात्फटपताधनत्वेन विधानदितैः फं पाक्षातिष्यलथी- 
त्करतोः साङ्गत्वमित्युपपन्नम् ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश्च रेतरयत्राह्मणारण्यक- 
काण्डमाष्ये प्रथमारण्यके प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 

अवोध्य०-कऋ० सण मं० ९प् {० १]। होता जनि०-कण तण 

म०र्पू०९ऋ० {| 
१क.नक्र ।३क,श्लवचमाः।३क. भविचः।४स.ग. धृ. "मः । इन्यत । 



८ श्ीमस्सायणाचार्यविरवितमाष्यसमेतम्-- [प्रथमारण्यके- 

अथ हितीयः खण्डः । 

अन्नाच्यफलाय पूक्तान्तरं विधत्ते - 
अग्रि नरो दीपितिभिररण्योरियत्ना्यकापः) इति । 

अत्तं योग्यं [आदं] शास्यादिनिप्पन्नम[त्नम] तं च तदाच चेलन्नायकामत्वमस्य( चं 
तस्षिन्कामोऽस्य ) । अभ्रं नर इत्यारिकं पश्चविशत्यचमाज्य्खरमवगन्तव्यम् । 

अस्य सूक्तस्यान्नहेतुत्वं सेभावयति-- 
अगवा अन्नादः, इति । 

अ्नर्नमोजकतवे छोकप्रप्तिद्धियोतनार्थो वैशब्दः । अग्रैः खयमन्नमोजकत्वे- 
नान्नप्रियत्वात्तद्विषयसक्तनात्रहामो युक्त इत्यथः । 

ननु श्प्रवो देवायाभ्रये [० प०म०६सूु० १३ ° {] इयादिूकतेप्व 

प्यभनिर्िद्यत इत्याशङ्कय तेम्योऽस्य सूक्तस्य विशेषं दशेयति- 
चिरतरमिवं वा इतरेष्वाञ्येष्वभिमागच्छन्त्य- 
थेह॒ मुखत एवाग्रिमागच्छन्ति पुखतोऽ- 
न्राच्पश्चते पखत; पाप्मानपपन्रते, इति । 

इतरेषु “ध्र वो देवायाश्नये" [ऋ० पत० मं० ६ पु° १३ ऋ० {] इत्यादिष्वा- 
उयशन्ञेषु यजमाना अलन्तविलम्बो य्था मवति तथेवा्चिं परा्ुवन्ति । पूक्तादाव- 

भरिपदामावात् । इह तु तत्सद्धावादादावेव सहप्ताऽ्ि प्रषुवानि । अतो भवदा- 
(तोऽत्रा)्यमादौ विस्बमन्तरेणेव यजमानंतिघः प्रापनोति । तथा ते यजमाना आदा- 
वेव पाप्मानं नाायनित | 

सूक्तस्य प्रथमपादेऽभनिशव्दं प्ररस्य द्वितीयपादे जनयन्तेति ब्द प्ररैपति- 
हस्तच्युती जनयन्तति जतवदेतस्माद्रा अहे 
यजमानो जायते तस्राजातवत् , इति । 

[^ ०, ̂> भा + 

हसतेलयादि्वितीयपारस्तस्यायमथः-- रस्तम्यापरिणेव वाच्येन जनयन्त यजमाना 
अथचिम॒त्पादयन्त इति । तत्र जनयन्तेल्यनन हाढ्देनरं सक्तं जातवरजन्मवाचक्रशव्दो- 

पेते मवति । एतस्माजन्मवाचिशग्दोपितुक्तयुक्तादहयो महात्रतास्यात्कमणा यज. 
मानोऽयं तत्कट्योग्यजन्मवान्मवति । तस्मात्कारणात्तथातिधडन्मप्राधनमृतं सूक्तम् । 

अस्मिन्पश्चविरात्यचे सूक्तं [० पण म० ७ प° १] आदव््टादशर्चां विरा 
~ ~~ ~ ~~~ -----~---~-~---~ 

आगर नरा०-ऋण० स० म० ७ प्रण १३० १। 

१क.घ.नतुप्र ।२क.ख.थानम।३क.ख. ध. सयः प्रा। ४ कर, (तीयः पा। 



अध्या०१ख०२] एतरेयारण्यकम् । ९, 

टूछन्दस्काः । अवशिष्टास्तु॒ “मा नो अग्नेऽवीर ते" इलयादिकाः परतर्चल्षटुष्ठ- 
न्दस्काः । ताखेकेकप्यासति पादचतुष्टयवुतानि च्छन्दांति प्रदंसति- 

तानि चत्वारि च्छन्दांसि भवन्ति चतु- 
५ [3 

ष्पादा वे पावः पशुनामवरुद्धै, इति । 

“एकादशाक्षरा रिष्ट" इति श्रुयन्तरदेक्ेकसिन्पाद एकैकं तिषा 
छन्दोऽसि, ततश्चतुषं पादषु चत्वारि तरिषटुप्ठन्दांति पैपचन्ते । ततः पनां चतु- 
प्पाच्वात्तेन तत्साम्यात्प्ुप्राततिभवति । 

यास्तु प्क्तादिगता विराटरन्दस्का ऋचस्तापतां पादगतानि च्छन्द प्रशंमति- 

तानि त्रीणि च्छन्दांसि भवन्ति त्रयो वा इमे नरष्तो 
टोका एषामेव टोकरानापभिनजित्ये, इति । 

यथा “ चतुप्पदा व्रिषटु् " “ एकादशाक्षरा तरिष्टप् ” इति श्रुत्योः पादरमंस्याऽ- 
क्षरसंस्या च श्रुता तथा ८ त्रिपदा विराट्” “ दाक्षरा विराट् ' इति श्रुल्योः 
सस्याद्वयं श्रुतम् । ततच्िप्वपि पदेषु दशाक्षरसंस्याकानि च्रीणि विराट्छन्दांति संप 
यते(न्े) । छोकाश्च प्रथिव्यन्तरिकषं येरित्येवं त्रिपतस्याकाः, उत्तममध्यमाधमीः 
साचतिकराजप्ततामपैः प्रागिमिरूपेतत्वात्रिृतश्च । ततः परंस्यापताम्याह्लोकजयो मवति । 

कत पर्वोततरमागयो्ैतेमने विरात्रे द्वे छन्दत प्रशंसति- 
ते द्रे छन्दसी भवतः प्रतिष्ठाया एव द्धिपतिष्ठो 
५ क न [> 

वे पुरुषश्वतुष्पादाः पशवो यजमानमेव तद्दिभ- 
तिष्ठं चतुष्पात पर्ष प्रतिष्ठापयति, इति । 

छन्दोद्रय प्रतिष्ठा्मेव संपद्यते । रोकिकः पुरुषः पर्मोऽपि भूमौ द्वाभ्यां पादाभ्यां 
प्रतिष्ठितत्वा्िभतिष्ठो मवति । पशवस्तु चतुष्पादाः । एवं प्ति च्छन्दोद्धितेन पाद- 
चतुष्न च द्विपादं यजमानं चतुष्पात्सु प्शुषु होता प्रतिष्ठापयति । 

इदां सर्वीसव्ववस्यितां पञ्चविंरतिपषंस्यां प्ररंप्तति- 
ताः प्राग्वचनेन पश्वविहति्भवन्ति पञ्च 
विश्नोऽयं पुरषो दश हस्त्या अङ्कुख्या दश 

| नै [+ 

पा्रा द्रा जरू द्र बाहू आत्मेव परचविश- 
स्तमिपमात्मानं पञशचर्विदं संस्डुरुते, इति । 

२ 

आदृत्तिमन्तरणो॑पाठः प्राग्वचनम् । आतमा मध्यदेहम्, “ मध्व हयषामङ्गा- 
0 1 1 

० 

१ क, ख, ग. “युक्तानि । २ क. देहः, “म। 
२ 



१० भ्रीमत्सायणाचायविरचितमाष्यसमेतम्-- [!प्रधमारण्यके- 

नमाता " [द° आ०२अ० ३ खं 4 ] इति वक्ष्यमाणत्वात् । तेनाऽऽत्मना 
सहितैरवयवैः ैरयं पुरुषः पश्च्िंशतिपंस्पेपेतः । अतस्तादशं पुरुषमृग्णतय। पञ्चवि 
शतिषषख्यया संस्करोति । 

प्रकारान्तरेण तां पस्यां प्ररेपति-- 

अथो पश्चविश्रं वा एतदहः पश्चविश एत- 
स्याहः सोपस्तत्समेन समं प्रतिपद्यते 
तस्माद्र एव प््विशतिर्भवन्ति, इति । 

अथो अपि बेल्यथः। यन्महात्रता्यमहस्तदेतसञ्चविरातिपस्येपेतमेव । तत्कथ- 
मिति तदुच्ये--एतस्याह्ो यः स्वापः सामगः सोत्रकष्े तृचस्याऽऽबृत्या ेपयते 
सोऽयं त्रिवरृत्पश्वदशारिखगो न मत्रति किनु पश्चविशम्तम्मात्कारणातन्चविक्रतिपरसपया 
समेन सूक्तन पञ्चत्रिशस्तोमयुक्तं सपं तदहः प्रासानीति तस्मदेतद हः मृक्तं चेत्युभयं 
समं तस्मादित दरे अहः पञ्चविशनि्मवाप्रयु क एव मवतः | अन्यथा पाभ्यां 
भवात् । मन्तीति वहुवचनं नु सृक्तगनानामृचां सलोतरगतानां चापक्षया व्रषटत्यम् । 

तस्मिन्यृक्ते प्रथमेत्तमयोक्रुचारावृत्तित्रिधिममिपरेय तदावृत्तिपदिनां स्या 
प्रशंति- 

ताञ्चिः प्रथमया तिरु्तपयकयाननिक्व्यनाप्षरा 
त्िराण्नयुने वे रेतः मिच्यने न्यते प्राणा न्यनेऽ- 
न्नाग्ं प्रतिष्टितपतपां कापानापत्रद्ध, इति । 

ताः मूकगताः पञ्चरिरानिपंष्याक्रा क्रूचखिगवृत्तया प्रथपया त्रिरवृत्तया चौत्त- 

मया सहिताः स्या मिविना एकोन्ित्ंस्यााः संपद्यन्ते । एकयची न संपृणी 
तरिरादित्यकयानत्रश[न् । “ चिरा]रश्षरा तिद '" इति श्ृतविरटरछपसिश्च- 
त्त्पापात्वादत्र तरिरातमेरुपायमिकया न्यृनत्वादियमृकपरस्या स्यृनाक्षरा विराटूमप- 
यो | छकिंऽपि न्यूने व खल एव गमय प्रनोतद्रना्थं रेः सिच्यते । तथा 
खस्य हृदयपुण्डरीके प्राणाः प्रति[निपरनि, खसे चादरेऽन्राव्ं प्रतिष्ठित, तसा- 
दियं न्यूना विराडतेषां प्रनोतय्तिप्राणात्न्तिष्ठरूपाणां कामानां प्राप्तये पंपचते। 

यथोक्ताथवेदनं प्रहेप्रनि- 

एनान्कापानवरन्ध य एं वेद्, इति । 
यः पुमानवरमृणतामकोनवि शत्यां वेद् प्र पुमानुक्तन्कामानाप्रेति  वेदनमा- 

रेण फलग्रठिवंनुर्वराधयक्राश उपपादना | 
प्रकारान्तरेण मृक्तगता ऋवः प्रहेप्रनि- 

ता अभिसपद्यन्ते बृहतीं च विरजं च 



= ति = ति जध्या०{ख०२] पतरेयारण्यकम् । 

च्छन्दो वेतस्याहः संपत्तामथो अनुष्टुभ. 
मनुषटबायतनानि श्याञ्यानि; इति ॥ 

इत्यतरेयब्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके पयथमाध्यापे 
दवितीयः खण्डः ॥ २॥ 

या ऋचः सूक्ते प्रोक्ताः “अग्नि नरः” इत्यादिकास्ताः सवा इवे मित्वा बृहया- 
स्यच्छन्दोऽभिंपद्यते( नतेः) । तथा िराउष्यं छन्दोऽभिसंपद्यत( ने?) | एवं सले. 
तस्य महानतस्याहयो भेक्षिता या संपतता प्रता भवनि । ततरःऽऽदाव्टादश्चानागृचां स्वत 
एव विराडमिपतपत्तिः द्धा । यास्तृत्तराः सप्त त्रिषटूनम्तामु बृहतीछन्दः संपादनीयम् । 
अन्तिमाया ऋचनल्ञिर वत्तौ सत्यां नव चिष्टमः सपन्त । तामु प्रत्यकमषटक्षरेपवती- 
तेप्ववशिषटा नव वृहत्यो मवाति । अवनीत(त)श्च नवमंएपाका _अष्टारपादा 
मिरित्वा द्रासप्ततिरक्षराणि संपन । तत्वटूतरैशद्षरेपेते द्व वृहत्यौ निष्यद्यते । तेवं 
बृहतीछन्दःपपत्तिः। अपि चेवमायायागृच्यनृषटुप्तस्य संपादयितुं शक्रयत्वात्ता; 
सूक्तगता ऋचोऽनुष्ूममभिसंपद्यन्ते | यद्यप्या्यायाच्ञयन्िरदश्षरत्वरिकमक्षरमनष्ट- 
भोऽपिकं तथाऽपि नेतवताऽनषटुप्लं हीयते, ध्न वा एकरेना्षरेण च्छन्दा वियन्ति 
न द्वाम्याम्"' इति श्रुतेः । यंभैवा्यामृच्यक्षएत्रयापिकत्वेऽपि त्रिराटूतवमनुक्रमणिकरा- 
कारेरुक्तमेवमेकाक्षसापिक्येऽनुटप्त्वं क्रं न स्वात् । न वैनाव्रता प्रयातिनानुषटुप्पपा- 
दने प्रयोजनामावः। यप्मादाञ्यशद्चाण्यनुष्राभितानि “प्रवरे देवायाभ्नये) [० ० 
म० ३ पू० १३ ऋ० १] ह्यादौ तथा दृएत्वत्तस्मादनृप्तपत्या प्रशस्तमिदं 
सूक्तमिल्मिप्रायः । नन्वेनतसूक्तमन्नाचकामर्य विधीयत इति पुरुषार्थमिदं तथा 
त्वथ [त्व]मप्यस्य चोदकेन प्रापितम् । तथा हि--भग्यप्ररगे विश्वजिति पश्च 
मारण्यके वक्ष्य(कषयेोते । विश्वनितास्न एकाहाच्छसद्रयमीिदेष्टव्यमिति तस्य वाक्य 
स्याथैः । विश्वनितोऽ्रि नर इति पूत्रकरिणाभिधानाद्वि्निद्विकृतिखूये महात्. 
तेऽपि तदेवातिदिरयते । तस्मादेत(क)ध्येव्नि नरः [ ऋ० प° म० ७ पू० ! 
त° {] इति सूक्तस्य क्रतवथ॑(भैत्वं) पुरुपाथेतवं चेत्युमयविधत्वमनुपपन्नम् । 
नायं दोषः, दथिन्यायेनापपत्तः । 

प॒ च न्यायश्चतुरथाध्यास्य तृतीयपादे भिनिितः-- 
द्रा तिद्धियकामस्य नित्योऽन्य उत तद्धि । 
अन्यः स्यातपषवन्मेवं योगस्य पृरथक्त्वतः ॥ 

अशिहोतर श्रृयते-“दधेन्धियकामस्य जुहुयात्"! इति । तच दघः काम्यत्वातनि- 
त्येऽशनिहोत्रे पूर्वव्यायेन न प्रयोक्तव्यं कत्वन्यदेव क्रिचिहम्यमिति चेनमेवम् । 

१ कृ, भवतति । २ ख. ग. भव्रान्ति। 



१२ भ्रीमत्सायणाचा्यविरीचितभाष्यसमेतम्-- [! प्रथमारण्यके- 

"दघरा जुहोति? इत्यसिन्वाक्यान्तरे कामपंयोगमनुषन्यस्य नित्यहमपयोगेन दयि. 
विधानात् । तस्मादेकस्यापि दघ्नो वाक्यद्वयेन नित्यत्वे काम्यत्वं चाविषद्धम् । एव- 
मम्नीषोमीयपशौ ““लादिरे बधत" “लादिरं वीयैकामस्य युं कुर्षीत" इत्युराहर- 
णीयम् । अनेन दधिन्यायेनात्रापि काम्येन अग्नि नरो दीधितिमिररण्योः" [ऋ 
सं म०७स्० १० {] इति सूक्तप्रयोगेण पुरुषार्थेन क्रनुरपि निष्पद्यत इत्ये- 

कस्येव सृक्तस्य चोदकप्रत्यक्षवचनाम्याममयार्थत्वमविरुद्धम् ॥ 
(4 (> अ 

इ।त श्रमत्पायणाचायावदराचते माधवाय कदाथप्रकशि पएतरयत्राह्मणारण्यक- 

माप्य प्रथमार्ण्यक प्रथमाध्याय द्रतायः खण्डः ॥ २॥ 

अथ तर्नः खण्डः । 

अतुग्रहमक्षणादर्ं निवितयदान्यु्वायं होत्रा शाप्तनीयं यदाज्यशचखं तव्रिरूपि- 
तम् । वैश्वरेवग्रहणादूर्वं होत्रा हपतनीयं प्रउगनामकं यच्छल्रं तद्विषये छन्दोविशे 
पमध्रिल्य नानाशाखानुपतारण सवे पक्षाः संमाविताः, गायतरयुप्णिगनुषुन्बृहती पङ्कि- 
लिष्ुल्गती चेति च्छन्दोविरोषास्तत्र प्रथमं पक्षमाह- 

गायत्रं प्रडगं कुयादि लयाहुस्तेजां च व्रह्मषचसं 
गायत्रीं तेजी ब्रह्मव्चेसी भवतांति, इति । 

तेजः शरीरकान्ती रज्ञां सामथ्यं वा, व्रह्मवचमं श्रुताध्ययनततपत्तिः, तदुमय- 
हेतुत्वाद्रयज्यास्तदरपत्वम् । य(अ)तो यजमानस्तु मयवान्मवविवत्यनेनामिप्रायेण प्र 
गराल्ञं गायज्रीछन्दाविशिष्टं कयात् । तस्य गायत्रस्य प्रउगस्य खङ्पमाश्वराय- 
नेन पवेषदूक पञथमाध्यायेऽभमिहितम्-षवायुरग्रे गा य॑न्ञप्रीरिति सप्तानां परोरचां 

तप्यास्तस्या उपरिषटाततचं तृचं शपेदवायत्रायाहि दरेतेति सप्त तृचाः'' इति । 

द्वितीयादिपक्षानाह-- 

ओष्िहं प्रगे कुयांदियाहरायु्रा उष्णिगायुः 
प्मान्भवतीत्यानुष्रभं पभ्रगं कुयांदिलयाहुः क्त्र 
वा अनुषप्त्रस्याऽऽप्त्या इति वातं भ्रउगं 

¢ भ ¢, ¢ [+ > 9 

कुयांदिदयादुः श्रीरवे ब्रहती श्रीमान्भवतीति षाक 
प्रउगं कुयादित्याहुरन्ने बे पद्धिरनवान्भवतीति 

५ = 

नषटम ्रडग दुयाददल्याहुवय व त्ष्टव्बायवा- 
ह 

जिन ~ क ० 9 = 

१क. ख. ग्रज्ञप्रा । 



अष्या०१खण्द] - - रेतरेयारण्यकम् । १६३ 

स्भवतीति जागतं भगे कुादिलयाहुना- 
गता वै पशवः प्रुमान्भवतीति, इति। 

श्नं बलमन्यत्पूव॑वद्यास्येयम् । 

एवं नानाविधन्राह्मणपिद्धानि मतान्युपन्यस्य तेषु प्रथमं खकीयत्वेन छी करोति- 

तदु गायत्रमेव कु्याट्ूह्य वे गायत्री ब्रहम. 
तदहृत्रंह्मणेव तद्रह्य भरतिपदते, इति । 

तदु तेषां तु सप्तानां मध्ये यत्मथपमुषन्यत्तं गायत्रं तदेवासिम्महात्रते दूर्यत् । 
गायत्या ब्रह्मत्वं पुव॑मेवोक्तम् । अस्य चाहो बरह्मत्वं॑तत्माप्िरेतु्वादवगम्तम्यम् । 
तदरायनरपरउगरूपेण ब्रह्मणा तन्महावतख्पं ब्रह्म पराभोति 

दाशतय्यां गायत्रीढन्दस्कानां बहूनां वि्मानत्वात्त्विरोषं दशयति- 

तदु माधुच्छन्दसम् , इति । 

तदपि गायत्रीछन्दसं प्रउगं मधुच्छन्दोनान्न ऋषेः सैचन्धि द्रष्टव्यम् । तेन- 

षिणा इष्टं “ वायवायाहि ” [ ऋ० पं० म० १ सूृ० २ क्रु» १) इलादिकं यन्म 
च्रजाते दित्यः 

ऋपेनाम निवैक्ति- 

मधुहस्म वा ्रषिभ्यो पधुच्छन्दाश्छन्दति 
तन्पधुच्छन्दसो मधुच्छन्दस्स्वम् ; ति । 

योऽयं मधुच्छन्दोनामक ऋषिः सोऽयमितरेम्थ ऋषिम्यो मधु च्छन्दति मधुरं 
भोग्यं त॑पादयितुमिच्छति । ह स्म वा इति निपातत्रयपतमूह रेतिष्याथ; । यस्मादयं 
मधिच्छति तस्मादस्य तन्नाम संपन्नम् । 

कषिपवन्धेनशं प्रशस्य फटकतबन्धेनापि प्ररंपति- 

अथो अन्नं वै मधु सव वै मधु 
सर्वे वे कामा मधु तन्माधुच्छन्दं 
शंसति सर्वेषां कामानामवरुद्धे, इति । 

मक्षिकवाची मधुराग्दसतनरष्ठं प्रियत्वं छक्षयति । अत्रस्य प्रियत्वं प्रपिद्धम् । 
तद्रददेः सवैस्यापि भोग्यस्य प्रियत्वं प्रभिद्धम् । यस्मस्पियतवेन सु्वैऽपि कामा 
मर्धृरूपससमात्कारणान्मुत्वपामान्यान्माधुच्छन्दसं शेसतीति यदस्ति तत्सवेकाम- 
प्राप्टे सेपद्यते | 

१क्. पति | दश| २क. हि "वा" ।३क. घ. दजला ४ ख. "धुरर । 



१२ भ्रीमत्सायणाचयविसीचतभाष्यसमेतम्-- [!प्रथमारण्यके- 

"दघरा जुहोति'" इत्यसिन्वाक्यान्तरे कामपंयोगमनुपन्यस्य निल्यहोमप्तयोगेन दधि- 
विधानात् । तस्मादेकस्यापि दधो वाक्यद्वयेन नित्यस काम्यत्वं चाकिष्द्धम् । एव- 
मद्मीषोमीयपरौ “सादिरे बघ्नाति" “लादिरं वीर्यकामस्य युं कुवीत इत्युदाहर- 
णीयम् । अनेन दथिन्ययेनात्रापि काम्येन “अग्नि नरो दीपितिभिररण्योः,' [ऋ 
सं म० ७० १ ० {] इति सूक्तप्रयोगेण पुरपार्थन क्रनुरपि निप्य्यत इत्ये- 
कस्यैव सूक्तस्य चोदकप्रत्यक्षवचनाम्यामुमयाथत्वमविरद्धम् ॥ 

0 ¢> + 

इति श्रमत्पायणाचायविराचतें मापकवाय वदाथप्रकटि पएतरयन्राह्मणारण्यकः 

भाष्य प्रथमारण्यक प्रथमाध्याय द्रतायः खण्डः ॥ २॥ 

अथ त्वव्रः खण्डः । 

अत्ग्रहमक्षणटृर्व नित्ितपदान्युचाय दात्रा रेप्तनीयं यदाज्यशसखरं तन्निषपि 
तम् । वैश्वरेवग्रहणादर्वं होत्रा हप्तनीयं प्ररगनामकं यच्छं तद्विषपरे छन्दरोविशे 
षमाध्ित्य नाना्चाखानमारण सवै पक्षाः संमाविताः, गायत्रयुप्णिगनुषल्बृहनी षा 
लिष्टजगती चेति च्छन्दाविरेषास्तत्र प्रथमं पक्षमाह-- 

गायत्र प्रग कुयादरियादस्तेजा व व्रह्मवचसं 
गायत्री तेजस्वी ब्रह्मव्रचसां भवतांति, इति । 

तेजः शरीरकरन्ती रत्तं प्तामथ्य वा, ब्रह्मवचेमं श्रुताध्ययनपिपत्तिः, तदुमय- 
हेतुत्वाद्रायव्यास्तद्रपत्वम् । य(अ)तो यजमानस्तदूमयवान्भववित्यननामिपर्रेण प्र. 
गरले गायत्रीछन्दातिशिष्टं ङुयीत् । तस्य गायत्रस्य प्ररगस्य खहूपमाश्चल्मय- 
नेन पूवपद पशचपाध्यायेऽमिदितम् --“वायुगरे गा य्तप्ररिति सप्तानां पुरोरुचा 
तस्यास्तस्य उपरिशाततचं तृचं शेपद्वायवायाहि दरेनेति सप्त तृचाः"' इति । 

दवितीयारिपक्षानाह-- 

ओष्णिहं प्रउगं कु्यादिलाहरायर्बा उष्णिगायु 
प्मान्भवतीत्यानुष्भं प्रजगं कुयादिलयाहः क्षत्र 
वा अनुपुप्स्रस्याऽऽप्त्या इति वाहतं प्रञगं 
कुयादिदयाहः श्वरे ब्रहती श्रीमान्भवतीति पादक 
प्रडगं कुयांदित्याहुरन्नं वं पद्किर्वान्भवतीति 
टुं भ्रउगं कुयादिदयाहुबीयं वे त्रिषटन्बीयवा- 

| वि 1 

१क, ख. ग्रप्रा ) 



अध्या०१ख०६] - - रएतरेयारण्यकप्् । १६१ 

न्भवतीति जागतं प्ररं कुर्यादित्याह 
गता वे पशवः पशुमान्भवतींति) इति। 

न्नं बटमन्यत्पुवेवद्यास्येयम् । 
एवं नानाविधन्राह्मणसिद्धानि मतान्युपन्यस्य तेषु प्रथमं खकीयत्वेन खी करोति- 

तदु गायत्रमेव कुयाट्रह्य वे गायत्री ब्रह्म. 
तद हृत्रह्मणेव तद्रह्य प्रतिपद्यते, इति । 

तदु तेषां तु सप्तानां मध्ये यत्प्थममुपन्यसं गायत्रं तदेवासिन्महात्रते दुर्यात् । 
गायज्या ब्रह्मत्वं पवैमेवोक्तम् । अस्य चाहो ब्रह्मत्वं तपरापिहेतुत्वादवगन्तव्यम् । 

तदरायतरपरउगरपेण ब्रह्मणा तन्महात्तर्पं बरहम प्राभि । 
दाङञतथ्यां गायत्रीन्दस्कानां बहूनां वििमानत्वा्तद्विशेष दक्षयति- 

तदु माधुच्छन्दसम् , इति । 
तदपि गायत्रीछन्दस्कं प्रउगं मधुच्छन्दोनान्न ऋषेः संबन्धि द्रषटम्यम् । तेन- 

षिणा दष्टं “ वायवायाहि ” [ ऋ° प्ं० म० ! तु० २ ऋ {1 इलयादिकं यन्म- 
श्रातं तदि्यथेः। 

दपेनाम निवक्ति- 

मधुहस्म वा ऋषिभ्यो पुच्छन्दारछन्दति 
तन्मधुच्छन्दसो पधुच्छन्दस्त्व्र ; ईति । 

योऽयं मधुच्छन्दोनामक ऋषिः सोऽयमितरेभ्य ऋषिभ्यो मधु च्छन्दति मधुरं 
भोग्यं संपादयितुमिच्छति । ह स्म वा इति निपातत्रयप्मृहं एेतिद्याथः । यस्मादयं 
मधविच्छति तस्मादस्य तन्नाम पेपत्नम् । 

ऋषिसंबन्धेनदाखं प्रशस्य फटप्तबन्धेनापि प्ररेसति- 

अथो अन्नं वै मधु स्वं वै मधु 
सवे वै कामा मधु तथन्माधुच्छन्दसं 
शंसति सर्वेषां कामानामवरद्धये, इति । 

मक्षिकवाची मधु्ञब्दस्चिष्ठं प्रियत्वं क्षयति । अक्रस्य प्रियत्वं प्रपिद्धम् । 
तद्वदखदेः वेस्यापि मेोग्यस्य प्रियत्वं प्रधिद्धम् । यस्मासियत्वेन सर्वेऽपि कामा 
मधृरूपस्तस्मात्कारणान्मपुत्वपामान्यान्पाधुच्छन्दसं शसतीति यदस्ति तत्सवकाम- 
प्ट संपद्यते । 

१क. ति) दः! २क. दिवा" ।३क.ध. ्रदज्ञाः। ४ ख, 'धुररू । 



१६ श्रीपत्सायणाचायविरचितमाप्यसमेतम्-- [प्रषमारण्यके- 

चतुर्भ्य तृचस्य प्रथमपाद व्याच्े-- 
अश्विना यज्वरीरिष इत्यन्नं वा इपोऽन्नाच्रस्यावरुदध्, इति । 

हेऽश्विनौ यञ्वरीयीगनिप्पादका इषो हवरिटक्षणान्यन्नानि खी कृरतमिलयध्या. 

हारः । यद्वा ऋचोऽन्तिमेन चनस्यतमिति पदेन पैव्न्धः । भक्षयतमिति तस्याथ ] 
अत्र यदिदमिष इति पदं तस्याननमेवारथोऽतोऽन्नप्राप्त्यथमिरं मवति । 

एतस्य तृचस्यान्तिमपादो निगदत्यास्यात इत्येतद् शंयति- 
आयातं शुदरनैनी इति, हि । 

अत्राऽऽयातमिलयाद्िणदं पटति । अत्राधिनोरागमनं स्पष्टमेव प्रतीयत इन्यर्थः | 
रुद्रस्येव व्तनिमारगो ययेरधिनेोस्त [दर तनी । यथा रुद्रस्य जगदीश्वरम्य मार्गो 
न कापि प्रति्ध्यते तद्वदनयोरपि । तादृशौ हऽथिनातरिहाम्मिन्कमेण्यागच्छरतम् । 

वेदनं प्ररप्तति- 

आ हास्याधिनीं यत्नं गच्छतो य॒ ए 
वेद् येषां चतरं विद्रानितद्धोना शंसति, इनि । 

पञ्चमस्य तृचस्य निनृपवृ्ष प्रथमपादानां तात्ययं दरयति-- 
इनद्राऽऽयादहि चित्रभानविन्द्राऽऽयाहि धरियपिन दृन्द्राऽ5- 

४ 

+ 

याहि त्ृतुजान हृत्यायाद्यायहीति शसति, इति। 
हेऽचित्रभानो तिचित्ररदिमयुकनन्दर त्वमम्मिन्कमेण्यायादि | तच्भा(ना) हे इय 

धिया खनदःयेपितः प्रपिनः सत्नुप्रपुपायाहि । तथा हे इन्दर न॒तुजानः 
शत्रनिहिसन्नायादि । इत्यतेषु त्रिषु पदषु पुनः पुनरायाति पटननेव होना शंसः 
तीति तेनेन्दरम्वरया पतमागच्छतीलयमिप्रायः । 

वेदनं प्रशेप्ति- 

आ हास्यो गच्छति यव एवं द 
येषां चेवं द्िद्रनितद्धौता शंसति, इति । 

आगच्छति हेयन्वयः । पपेथवाऽऽगच्छनीलयथेः । पृत्रप्मिन्िनोवाक्येऽप्या 
गच्छतो हत्येवं योजनीयम् । 

अशिना यज्०--क्रु° से० म० { पृ० ३ ऋ० १ | आयति प्०--ऋण 
त° म० १ पू० ३ ऋ० २। इन्द्राऽऽयहि चित्र०-क्र० पण म० १ प° 
ऋ० ४ । इनद्राऽऽयाहि परि०--ऋ० प° म० १ मृ० ३ ऋ० ९। इन्द्राऽऽयाहि 
तू०- 9 पस० मण ९ मू9 ३ ऋ० ६ । 

१, ग. ध्र, पडन्ति। 



अध्या० {स०४] पएतरेपारण्यक्म् । 

पष्य तृचस्य प्रथमाधं स्पष्टाथतामिप्रायेण पठति -- 
ओमासरपणीधरनो बिभ्र देवास आगतेति, इति । 

ह विश्व दवा जाम्मनकमप्यागच्छत । कोदशाः--अवनि रक्तत्ताल्याप्ाप्रः | 
चर्षणयो मनुप्या यजमानास्तान्धारयनि पोषयन्तीति चपणीधृतः 

वेदनशंसने प्रशेप्तति- 
आ हास्य विश्वे दवा हवं गच्छन्ति य एवं 
वेद यपां चते व्दरानेतद्धाता शंसति, इति। 

हूयतऽतातं हषा यत्तः । 

, द्वितीयाप भ्याच्- 

दाश्वांसो दाशुषः सुतमिति यदाह दषो 
ददरुषः सुतमित्येव तदाह, इति । 

कटशा विश देवाः--सतममिपृतं सामं दाष्ुपो दत्तवतो यजमानध्य दाश्वां 
फट दत्तवन्त इल्येनस्मञधरतियद्ाह दाष इति यत्पदं तत्तेन परेन ददुषो दृष 
इतयमूमवाधपाह् । “ दाश दानः" (प्वा० उ० पे ८८२) इत्य माद्धातो च्छः 
निष्पत्तिः । एकवचनस्य यनमानजातिविषयताद्रीप्मार्भोऽपि दम्यते । 

दाश्वंप्त इति पदेन सूचितं फं दशयति- 
ददति हास तं कामं देवा यत्काम एतच्छंसति, इति । 

वेदन शसने प्रश॑ति- 

यषएववेद येषां चेवं दद्रनेतद्धीता शंसति, इति । 
ददति हास्मा अपिदति) फरमत्राप्यनुवति । 

स्तमस्य तृचस्य तृतीयपादे धियावमुशम्दं व्याचष्टे - 
पात्रा नः सरस्रतां यत्न द्र धिया 

वसरिति बाख पेयम, इति । 

या सरस्वत दवा प्रा साश्सिक्रि पावका शद्धहतुः सता यज्ञमस्मदाय वष्र 

वहतु । कर परस्वना-धयविषुनुद् सतव[नाच्छदयनता अद्धप्र त्यर्थ | 

पतिका कसय प्रथनपाद। यज्ञमत्यारिस्तृतायस्तास्मिन्धयव्रसु(रातेशन्दन दव- 

तान्त् नानिधविते क तु विवि प्रवप्रपङडक्ति तरस्त्यव । 

आओमाप्श्च ० पं* म !? सू० ३३० १ दशवापो दा०-ऋ० तै 
म० १ प्ृ० ३ ऋ० ७ | पवकरा नः प०-ऋ० प° म० १ म॒ ३० १०। 

१ग. ध. यान्या । १, दइयास्म । 



१८ ्रीपर्सायणाचार्थविरचितभाप्यसमेतम्-- [ प्रयमारण्यकम् ] 

वेदनश्नेप्ने प्रंपति-- 
वाचमेवारसिमिस्तदधाति य एवं वेद् 
येषां चैवं विद्रानेतद्धोता शंसति, इति । 

तत्तेन वेदनेन शप्ननेन च । 
तस्मिन्नेव तृतीयपादे वद्रिति दं व्याने -- 

यङ्ग बष्टिति यदाह यज्ञं ब्रहसिल्यवर तदाह, इति । 
नृचपसप्तकस्थितामृतपंख्यां प्ररपनि- 

ताः पराग्वचनेनकविंशनिमवन्यकपिशा ऽयं पुरुषा 
दश हस्त्या अह्गु्यां दश पाद्या आन्पकर 
विहस्तमिममात्मानमक्व्िहं सेस्कुरुते, इि ॥ 

आत्मा पध्यदेहः । स्पष्टमन्यत् । 
जव्त्तिविषिपुवकं तत्महिनां मग्यां प्रहंमति-- 

ताखिः प्रथमया निरत्तमया पथविशनिमवनिि पश्चविश् 
आत्मा पञ्चविंशः प्रजापतिश्च दृस्त्या अट्गुख्या 
दश परायाद्रा उरू द्रौ वाह आल्मेव पश्चवरिशञसलमि- 
परमात्मानं पसव मंस्कुरुनऽथे पश्व वा एनदहः 
पश्चि एनस्याहः स्तोमस्तन्ममेन मपरं प्रतिपद्यते 
तस्माद एव पश्चवरिनिमवरलिनि मवन्ति, इनि ॥ 

इत्यतरयत्राह्मणारण्यक्राण्ड प्रथपारण्यक्र 
प्रथमाध्याये चतुथः खण्डः ॥ ४॥ 

इति वहव्रुचव्राह्मणारण्यकाण्ड प्रधमारण्यक 
प्रथमोऽध्यायः ॥ 5 ॥ 

आला परुषा यनमानः प्रजापतिः रष्टा चनुमल एव, तव्रमावपि हस्ता ङल्या- 
दिपशचविंशत्याऽवयवरपना । अन्तमम् “अग्नि न ( ऋ० प्रं० म० ७ मू 
अ० १) इत्याज्यरासरविधदापाथतरद्याम्ययम् [ए० जा० ६ अ० १ स्र०२]। 

्विरम्यापरोऽध्यायपरिममाप्त्यथः ॥ 

इति श्रीमत्पायणाचायेविरनिन मायवीय वेदापप्रकराङ् एेनेयत्राह्मणारण्यक- 
मध्ये प्रममारण्यक्र प्रथमाध्याये चनः क्ण्डः ॥ ४ ॥ 

इति भ्रीमत्सायणाचायगिरचिे माधवीये बेदाथप्रकराशे बहरचवाद्म- 
णारण्यकाण्डमाप्य प्रथमारण्यक्र प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

----------~ ---~-=--- -- 
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अथ प्रथपरारण्यक द्वितायाऽध्यायः 
तत्र प्रथमः खण्डः ( पत्रमः ) | 

प्रथमेऽध्याये प्रातःपवनगतमान्यप्ररगरा्द्यं निरूपितम् । द्वितीये माध्यंदि 
नूप्तवनगते मरुत्वीयादि निरुप्यते । तस्य महततीयस्याऽऽगौ पठनीयं तच विधत्ते 

आत्वा रथं यथोनय इदं बसो सुनपनय 
इति मरुत्तीयस्य प्रतिपदनुचर, इति । 

आ त्वेति तृचो परुत्वतीयशच्धप्य प्रतिपलसारम्भरूपः । इदं वसो, इत्ययं 
तृचोऽनुचरः) प्रतिपदमनुचरति । अननरं पठनीय इत्यथैः | 

तवेतो तृचो प्ररंति- 
देकाहिको रूपसगृद्धो षह बा एतसिमन्नहनि रिच रिच 
वारणं क्रियते शान्त्या एव॒ शान्ति प्रतिषरकाहः 
दान्दापेव तसतिषएठायामन्ततः प्रतितिष्ठन्ति प्रितिष्ति 
य॒ एवंवेद येषां चेवं द्द्रानेतद्धाता शसति, इति। 

एकाहे प्रकृतिम्तेऽभिष्टामे पमुत्पत्तवेते। तृचवेकराहिकां । स्पपमद्यादिकं माध 

च्छन्दखप्रगदोषाथवेदग्यास्येयम् [ ए० आ० १ अ० १ ख० ६] 
अनुरूपस्यानन्तरमाविनि प्रगाये यदुत्रियन इतिं पदं ततपरशमति- 

इद्र नेदीय एदि प्रसूतिरा श्चीभि्य 
त॒ उक्थिनि इत्युक्थं वा एतदहरक्थ. 
वदूपसमृद्धमेतस्यह सपम्, इति । 

इनद्रेयारिः प्रगाथस्तम्मिन्प्रगाथे प्रयमायामृचि प्रथमः पादः | हे इन्दर नेदीय 
प्रलापन्नतममिदं कमै प्रयागच्छव | एरिहीत्यतरेच्छन्द एवकारः । प्रसूतिरिति 
दिको द्वितीयस्यामनि प्रथमः पदः । हे इन्दर शचीभिः शक्तिमिः सह कमेण्यागतेन 
त्वया प्रसूतिरन्ञा देया । ये होत्रादयस्त्वयाऽनुज्ञातास्तेऽस्मिन्कमेण्युक्थिनः पतत्रिण 
इदयेतस्िन्पाद उकिथिन इति परं तयक्तं यस्मादेतनमहातरतास्यमहरक्थं वे शा 
त्मकमेव । तदेव कथमिति तदुच्यते-एतस्य महानतास्यस्याहः खरूपगरक्थव- 
"~~~ 

आत्वा रथ०~ ऋ० प प० ८१० ६८ ऋ० {| इदं वक्ता पत०्- 

ऋ० ० मण (पू० २ अ० {| इन्द्र नेदायएर-ऋ० प्त० मर पू 

५३ भण ९ | प्रपू।तैरा०-ऋण प° म० ८ प° ५४ ऋ० ६। 
1 त 1 7 त ---=~ ~ ------ न= --- ~ ------~-------नन~ => 

१ग.घ६्, यवाद व्याधय ।२के, वदत ग्प्रा्य | 



२० भ्रीमत्सायणाचायंविरचितमाप्यसमेतपम्-- [ प्रथगारण्यके- 
जः 

च्छल्ोपेतम् । यद्यपि क्मम्तरमप्युक्यवदेव तथाऽप्यतद्रपसमृद्ं प्रशस्तेः रासरसे 

तत्वात् । तदमादुत्रियन इति पदं युक्तम् । 
प्रगाान्तरणतं वीरमिति पद प्रसति- 

मेतु ब्रह्मणस्पतिरच्छा वीरमिति बीर 
वद्रूपसमृद्धमेतस्याहमो रूपम् , इति 

मेलिलयादिः प्रगाथस्य प्रथमायाः प्रथमः पदः | अच्छा वीरमिति तृतीयः 
पादः । बरह्मणो वेदस्य पतिः पालक एलत्रामकरो देवो वीरं शीररव्प्रदतेनायनश्ुर- 
मेततकर्माच्छ परपु मेतु प्रकरण गच्छन् । एनत्पाह मदा(वेतःम्याहो खपं बीरद्रीर 
पदयुक्तं सदरपेण समृद्ध मवति । 

प्रगाथान्तरे सुषीयमिति प्ररपरति-- 

उत्ति ब्रह्मणस्पते सूव्रीयेमिनि बर्थ 
वदपसमृद्धपतस्याहा सपम्, उनि 

उत्तियादिः प्रगाथस्य प्रथमायामृनि प्रपमः पादः । है व्रह्मणस्पत उत्तिप्ररा 
युक्तो भव । तस्मिनेव प्रगाथ(योद्ितीयस्यमिवि तृतीयपादे मुक्रीवेभिनि पदं त्रिय, 
तच्च यजमानविशेषणं शोमनवीयेपिनस्य एवस्य प्रतिवादनाद्ठो दपं वीयपदापेतताट्- 
प्मद्धम् । 

प्रगाथान्तर उस््थषद् शमपि- 

प्र सूनं ब्रह्मणस्पतिमत्रं वदत्युक्थ्यमिन्युक्यं वा 
एतद दर्क्थवदपसगृद्धमनस्याह्ना स्पम्, इनि 

भर नूनमिति प्रगाथपूतायम् । ब्रह्मणस्पति ननं वदस्व प्रकारे कहति। 
कटश मन््रपुकथ्यं प्रशस्यम् । उत्तिषठन्यमिव्रद्धि गच्छति कभ॑ण्यनन शख्रणत्यक्रभ 

शल्ञं दहति य। मनः साऽयमुक्श्यः । उक्थं बा एनदित्यादि पत्द्यास्मयम् 1 
अथ कस्याचिद्धाय्यायामनि वृत्रह पट प्ररोमनि- 

अभिनता स दृरहनि वात्रघ्नपिन्दररूपः 
मन्दरमेनद हरेतस्याह। सपम्, इ । 

अग्निनतेत्युचः प्रक्रमः । स दर्रहेनि तृनीयपादम्य धरक्रमः। अयमभिर्नेता कर्मणः 

भरतु नह्मण०-क्र° ० म० १ म० ४० ऋ० ३ | उत्तिष्ठ ब्रह्मण०-~- 
भण ० मण {पुर ० क्न १ प्रनन व्रह्मण०--क० पं० म० १० 
४० ऋ० 4 | अगम्रनता प०- क्रुः पं म० ३०२१ ऋ०्४ । 
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अध्या०२ख० {(९)] एतरेयारण्यक्रम् । २१ 

प्रतेकः । स च दृत्रहा शकरघ्ाती । यदयप्येततदमप्निरो षणं तथाऽपि वृत्रधातित्वमि- 
दरह्पं संयुज्यत इन्द्रदेवताकं चेतदहसतम्मादूवृत्रहतिपदेनेतस्यन्धस्य महा्नाख्य 
स्याह स्प सप्त । 

धाय्यान्तरे वृषन्डाब्दे प्ररंसति- 

त्व साप क्रतामः सक्रतुमरस्व दषा 

हृपस्मेभिमरिसेति इपण्वद्रा दनद्रस्य 
रूपमन्द्रमेतदहरेतस्याहो रूपम् ) इति । 

तत्र त्वं सोमेत्यचः प्रथमः पादः । त्व हपेति तृनीयः प्रः । हे 
कतुभिरेतैः कर्मभिः सुक्रतुम; शोभनकमी म । तथा सं दृषल्ेमिर्वपंक 
मिषषणेष्टेपा वपता पन्महित्वा महिवान्मव । अस्यामृचि व्रूपेनि पदं सुवियते । 
इन्दस्य रूपमपि हृषण्य वृषरान्दोपेतमेव, तस्य शब्दम्यन्द्रवाचकत्वात् । रन्द्र 
त्यादि पषेवत् । 

धाय्यान्तरे वाजिनमिति पदं प्रशेीि- 

पिन्वन्लपोऽलं न पिह विनयन्ति वाजिनमिति वनि. 
प्रा इन्द्रस्य रूपमन्द्रमेतद हरेतस्याहो रूपम् , इति । 

पिन्वन्त्यप इति तस्या ऋचः प्रक्रमः । अलयं न भिह् इति तृतीयः पदः। 
पिन्वन्ति देवता उदकानि सिश्चन्ति । मिह पचने, मेचननिमित्तं वाजिनं मेवं 
देवताविशेषेण प्रेरयन्ति । वाजिशग्दोऽच्वाची “ अन्तं वै आजः " इति श्रुतेः । तद्ध 
तुतवान्मेषो वाजी । तस्य प्रेष्य मेघस्य इष्टा नतोऽत्यं नेति ¡ अचरब्दोऽश्ववाचीं 
अश्वोऽपि) “ हयोऽप्नि ” “अत्योऽपि' “ नरोऽपि " इलश्चमेधगताश्वाभिमन्र- 
णमन्रे तत्परत्वेन प्रयोगात् । तरीयत्राह्मगे च तथैव व्यास्यातम्-“ अव्योऽप्री 
याह । तस्मादश्वः सवान्पशुनलयति ” इति । नशब्द उपमाथः । यथा दकंऽश्वा्- 

दोऽश्वं प्ररयति तद्रदित्यथः । असिन्पादे वाजिशब्दरो विदयते । इन्द्र्य रूपमिति(पपि) 
बानिम्रै वानियुक्तमेतद्धरितवैस्यैसमेततवात् । तथा च श्रूयते--“अस्म्यं तद्धरयशच 
प्रयन्थि ” [ ऋ० पं म० ९ प० ३६ ऋ० ९] इति । देन्धमिलारि पृषैवत् | 

तस्या क्ऋवश्वतर्थपादे सनयन्तमिति परं प्रशप्ति-- 

अथो उत्सं हन्ति स्तनयन्तमक्षितमिति सनयदरा 
इन्द्रस्य रूपमन्द्रमेतद हरेतस्याहो रूपम् , इति । 

के 

म 

| > ति 0 

स 
= 
त् 

तवं सोम क्रतु०-क्र० सं° म० १०९१ ऋ० २। पिन्वन््पोऽलं-- 

ष्० पण मण १ सू० ६४ क्र० ९ । उत्सं दुहन्ति सर-ऋ० पं मर! 
पू° ९४ ऋ० ६। 



२२ श्रीमत्सायणाचायेविरचितमाप्यसमेतम् -- [प्रभमारण्यके- 

वाजिमचप्रह प्या सह समृचचयार्थोऽथ(था) शव्दः । अस्िन्मन्रे प्रतिपाद्या मरन 
देवाः स्तनयन्तं गजैनयुक्तमक्षितं॑क्षयरहितपुत्सं नटप्रवाहं इहन्ति पैपादयनि । 
अत्र स्तनयन्तमिति पदं विद्ते । इन्द्रस्य रूपमपि स्तनय मेवगजनयोपेतमेव तस्य 
वृष्टस्वाभित्वात् । देन्दरमित्यारि पृत्वत् । 

इत्थं घय्यामिधा ऋचः प्रशस्यानन्तरं पठनीये प्रगाय वृहत्पटं प्रशेपति- 

प्रव इन्दराय बृहत इति यद्रे बृहत्तन्मह- 
नहृद्रदपसमृद्धमतस्याहमो रूपम् , इति 

प्रव इत्यादिः प्रथमः पादः. तम्य द्वितीयपादगतेन मर्नो बह्माऽऽचनेति मरच्छ- 

ददेनान्वयः कतैव्यः । हे मरून षो युप्मदर्थं वहने प्रोदायेनद्राय ब्रह्म प्रवृ क्म 
भराचेत प्रकर्षेण पाद्यत | तत्र प्रथमपादे यदव बरहदिति पदमलि तन्पहदिलमुम- 

माचरे | एतस्य महात्रनस्याहो रूपं परहद्रदयनतं प्रोदमेत प्रयोगम्य बहुख्सादनः 
स्वरूपेण प्तमद्धम्। 

अनन्तरप्ये प्रगाये बहत्पदं पूतवत्प्रशंमति -- 

दिन्धराय गायतेति यरे व्रह्त्महन्मह 
पसमृद्धमेतस्याहा सपम् , इति । 

हे सामगा ऋतिन इन्द्रार्थं व्रहत्ामकं प्रादं वा साम गायत। यद्रा इन्यादि 
पववन् | 

अननतरपाव्च प्रगाय द्वितीयपादे शठदद्रयं प्रहे्ति- 

नक्गिः सुदासो रथं पयांम न रीरमदिति पय 
स्तव्द्रान्तिपदपसमृद्धपनस्यादह्रा रूपम्, इति । 

दमनं फलं दानं यम्यन्दरम्यासि पोऽयमिनट्रः मुदाम्नम्य सुद्रापो रथं नक्रिः 
पर्यास नेव पयम्नवान्यतः कोऽपि सार्थं न चाच्ित्रान् | तथान रीरमत्तन रथन 
रमणमपि शन्न कृतवान् । परचिन्द्र एव स्वाथ पयेवस्यति स्वयमत्र रमने च । अत्र 
पयामेति ररमदिति परद्रयम्य श्रुनलादनस्याहो रूपं पयस्तव कन्तरगमनाय 
परितश्वदनवद्रानितिमद्रमणयुक्तम् । अत रुपेण पतमद्धम् । 

धाय्पराम्यः पुरम्नादुपरिष्टच्च ये प्रगाथा उद्राह्लास्नानिदिता प्रशेषति- 

स्रीन्मगाथाजञ्च्छंतति सर््षापहपाप्यं सर्वेषा 

प्रव दृन्द्राय व्रृह०-क्रु° प° म० (सृ० ८९ कऋ० ६ । बृहदिन्द्राय 
गाय०-क्रु° प° म० < पु० ८९ कऋ० १ । नकिः मुदाप्रो०--क्रु० प° म 

७ मु० ३२ ऋ० १०। 



अध्या०२ख०२(६)] एतरेयारण्यकरम् । २३ 

पक्थानां सर्वेषां पृष्ठानां सर्वेपां श्क्लाणां 
सर्वेषां प्रउगाणां सर्मेषां सनानाम् , इति ॥ 

इत्येतरेयव्राह्मणारण्यकाण्ड प्रथमारण्यके द्वितीयाध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १॥ (५) 

अरोपप्रमाथश्ं पनेन सर्वेषामहरादीनां प्रा्िः सपे । अहनि पेवतपरमत्रगतान्यु- 
क्थानि । यक्ञायज्तीयपाम्न ऊध्यमवीन्युक्यक्रतुनिप्पारकानि सोत्राणि पृष्ठानि । 
माध्यंदिनसवनगतानि रथ॑तरबृहदादिसामप्ताध्यानि स्तोत्राणि शद्वाण्याञ्यादीति । 
यद्यपि शख्रान्त्ृतमेव प्रउगं तथाऽपि “ ब्राह्मणा आगताः परिाजका अप्यागताः ” 

इति न्यायेन वैशिष्टयविवक्षा[यां] प्ररगाणां प्रथङ्निर्देशः। सवनानि प्रपिद्धानि । 
एतेषां सयां प्राप्यर्थं सर्वपभ्रगाथरंपनम् । यस्षिन्र्दयपतमहे प्रगोयनेन तृचः संपाते 
सोऽद प्रगाथः ॥ 

इति श्रीमत्तायणाचारयत्िरचिते माधत्रीये वेदारथप्रकारा रेतरेयारण्यकभाष्ये 
+ 

प्रथमारण्यकर द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (९) 

अथ द्वितीयाध्याये द्वितीयः खण्डः । ( पष्ठः , 

एतस्य महात्रतगतमरुलवतीयस्य चतर्विशाख्यमहः प्रकृतिः । अत एव पश्चपार- 
यके वक्ष्यते--“चतुरविंशान्मरुत्वतीयस्याऽऽतानः'' [एे० आ० ५ अ० १ खञ १] 

इति । तत्न यावदतिरिष्टम् “आ त्वा रथम्” इत्यादिकं “नङ्गिः यदापः" इलयतद्न्तं 
तत्सवं म्याछ्यातम् । 

अय नृतं किंचित्सक्तं विधत्त- 
अपत्मु मे जरितः साभित्रेणः सलयध्टत- 
मिति शंसति सत्यं वा एतदहः 
सत्यषद्ूपसमृद्धमेतस्याहो रूपम् , इति । 

असत्सु म इत्यादिकं चतुरवित्युचं सूक्तम् । तस्य प्रथमः पादोऽभिवेग इत्यन्तः 
प्रतीकप्रदरोना्थं परितः । तदीयायां प्रथमायामृचि सत्यष्टतमिति पदं विध्यते, 
तप्य च पदस्य तत्रत्येन प्रहन्ताऽस्मीत्यनेन संबन्धैः । दह८ दृह्य )तिधतिषेणेम्यत्ययेन 
ध्वृतमिति सपयते । तथा सरति प्त्यद्रोहिणं हनिष्यामीति वाक्यार्थः । तस्य हननेन 
सत्य प्रतिष्ठितं मवति । तचात्न युक्तं यस्मादेतन्महानतास्यपहः सलं वे सत्य्पमेव 
तस्मादतस्याहमा रूप सलयवत्सल्यन युक्तं रूपसम्रद्ध भवाति । 

अप्तत् मे नरितः०- ऋण पण म० १००२७ ० १। 

१क. गाथन | २क*से.ग, न्धः | दृह् । 



२४ श्रीमत्सायणाचायंविरचितभाप्यसपेतम्ू-- [!प्रभमारण्यके- 

तदेतत्मृक्तम॒पिद्रारेण प्रशम्ति- 
तदु बासुक्रं व्रह्म वै वसुक्र ब्रह्मन- 
दहव्रह्मणेव तद्रद्म परनिपग्रते, इति । 

तद तदपि *"अपत्प म" [ऋ० प° मत १० मृ० २७ कऋ० १] इत्यादिमक्तं 

सुत्रम् । वमक्रास्येण महषिणा दृष्टं वासक्रम् । वसुक्र महपित्रंह्य वर पर्रम 
खस्¶ एतरमित्तलात् । एतदपि महात्रनास्यमहत्र सन्वस्पं तत्प्रा्तहनत्वात् । अतो 
व्रह्म्वरूपणैव वामुक्रेण सूृक्तन व्रह्मग्वरूपमहः प्राप्रोति । 

पनरपि प्रश्ोत्तराम्यांप्रशेपति- 
तदाहुरथ कस्माद्रासुक्रेतन्मरुसतीयं परतिपद्यते इति न 
हवा एनदन्या वसुक्रान्परन्वतीयमुद्रयच्छन रिन्या- 
चेति तस्पाद्रासक्रेणमेनन्परुतनीयं प्रतिपद्यते, इति । 

तत्तमिमन्मृक्त जिक्तामवः पृच्छति | मन्ति वद् व्हुन्यप्यन्तरदृष्रानि मृक्तानिं | 
अथैवं पनि नानि परग्त्यिञ्य कम्पान्कारयाद्रास॒क्रेण .वमुक्रण ` दृ्टत्र मृक्तन पर् 
त्वनीयरचं प्रतिप्यत ।नदहवा टयारिकर्मामिनानामत्तमम् । ब्रसक्रान्पहपरन्यः 
फशिदपि महयिरतनद्न्वतीवाम्यं समरे नवदियच्छदर तस्याः सकाशानतादरुनवान्। 

नापि तिव्याचायं प्रभमम्तनाऽयं चानुवर इयारिवितकमन्या न करृतवान् | तार 
मकरेण मंहिनायाः मकाद्ाच्छन्रमद्धनय वितरिचितलरा्तदीयनवर म्न दाशरप्रामिगुक्ता | 

पृनरपि प्रनापनिमंवन्धन मृक्तं प्र्मनि- 

तदनिम्क्तं पभ्राजापन्यं शंमन्यनिरुक्त। 
बर प्रजापनिः प्रजाप्रतेगप््य) टति | 

दवता विमपषठं निष्करप्य यत्राच्यते निक्तं तद्विपरीतम् "'अपन्पु मे" इत्या- 
दिके ताद्रशम् । न हि नर्दीयाम्वृभ् काचिदपि देवता नामग्रहपृव व्रिम्पषठं प्रतीयते, 
तस्मादनिरुक्तं प्रनःपतिरेवनाकमित्यवगत्य शयेत् | प्रजापतिः प्रनपाट्करा जग- 
दीश्वरः, स चानिरुक्तं दशर्य कमप्रापिनदहामावनन्द्रारिवनिप्कृष्य मृनव्ुमशक्य- 
त्वात् । तम्पादनिषक्तं मक्त तथाविवप्रनिप्राप्तय मपय । 

तम्मिन्मृकत द्वाविशयाद्ाविदियमृचीन्द्रायनि परं तद्यश - 

सकरदिन्रं निराह तनन्द्राद्रपान्न पर्यवते, इति । 
तम्मिन्पादे “न्द्राय मुन् [ऋ० मं० म० १० मृण २७ ऋ० २२] इत्येकः 

पारमिन््ं स्वनान्चा निष्कृष्य त्र । ननेन्द्रधचनेन तत्मक्तमिन्धमुत्रन्धिनंः स्वरूपद्प्र 
च्युते भवनि । अतः पूृ्रक्तीत्या प्राजापत्यतादन्द्रतें तच्छा(च्छ)प्नेनाहनीयम् । 

१क. ख, पमन ।२क.ग.घ्. प्रद्धः स्वः ३क.ग.घ्र. सिनः स्वर । 



अध्या ०२व०२८६)] एतरेयारण्यकम् । २९ 

मृक्तान्तरं विधत्ते- 

पिवा सोभममि यमुग्र तदं इति शंसति, शति। 
पिबा सोममिव्येतत्पच्चदशा्च भक्तं शपेत् । 
तसिन्पूक्त प्रथमायामृचि द्वितीयपादे महिशब्दं प्ररेप्ति-- 

उर्व गथ्यं पहि एणान इन्द्रेति पह- 
ददरपसमृद्धमेतस्याहो सूपम् , इति । 

हे इन्दर त्ववेयुर प्रमृतं गव्यं पशु्रदलेन गोभ्यो हितं महि महतूज्यं यथा 
मवति तथा गरणा; कथया(ध्यमाशनोऽवतिषठते । अत्र महिशब्दस्योक्ततवदितस्याहयो 
रूपं महच्छ्दयुक्तं सदूपसमृद्धं मवति । 

कषिपबन्धेन सूक्तं प्रशंप्ति- 

तदु भारदराजं भरद्वाजो ह बा ऋषीणापतूचान- 
तमो दीधैजीषितमस्तपखितम आस स एतेन 
सुक्तन पाप्मानमपराहत त्यद्धारद्राजं शंसति 
पाप्मनोऽपहत्या अनूचानो दीषंनीवी तप. 
स्व्यसानीतिं तसाद्धारद्ाजं शंसति, इति । 

तदु तदपि सूक्तं “पिता सोमम्" [ऋ० प° म० ६ सू० १७ ऋ० १] इत्यादिकं 
मरद्वानेन दृष्टम् । प च भरदाजः सरवेषपरषीणां मध्ये वेदशाखपारं गतोऽतिश्येन 
चिरजी्यतिशयेन तपस्वी बमूव । स तादश मद्रान एतेन पिव सोममिलयादि- 
सूक्तेन खकीयं पापं नाशितवांलस्मदेतच्छंपनं पापनाश्ञाय मवति । तस्मा्ः पुमान- 

नूचानत्वादियुक्तो मवानीति कामयते प्त पुभान्भारद्वानमेततपृक्तं शपेत् । 
मूक्तान्तरं विधत्ते- 

कया शुभा सवयसः सनीगा इति शंसति, इति । 
कयेत्यादिकं पञ्चदशं सक्तम् । 

तसिनपक्ते चतुध्यौमृचि तृतीयपादगतमुक्यश्दं प्रशंप्ति- 
आशासते प्रतिहयन्तयुक्येत्युक्थं वा एतदह- 
रुक्थवदूपसमृद्धमेतस्याहो रूपम, इति । 

पिबा सोममभि०-ऋ० पत०म० ६ पू १७ ऋ० १। उवं गव्यं°-ऋ° 
सं° म० ९ पू० १७ ऋ० {। कया दुमा सवयप्तः०-- ऋण त° म०म० १ पू 
१९९ ऋ° १। आप्ते प्रतिहयं०--० पते० म० १ सू० १६५ ऋ° ४। 

१क.ख, ग, शनः कथयानः कः। २, एते। अः। 



२६ श्ीमत्सायणाचायंविरचितमाप्यसमेतमू-- ( प्रथमारण्यके- 

आशासते फं कामयमानाय यजमानायोक्था रस्राणि प्रतिहयन्यपषितं कामं 
प्रतिपादयन्ति । अ्रोक्थेति पदस्य वि्यमानत्वादृतद दरुक्थर्पमतेतस्याहो स्यमु- 
क्थयुक्तत्वादूपसमरद्धं मवति । 

नामधेयमुपजीग्य सूक्तं प्रशंपनि- 

तदु कयाडुभीयमेतदर संज्ञानं संननि सूक्तं यकया- 
ठुभीयमेतेन ह वा इन्द्राऽगस्त्यो मरुतस्ते समजा- 
नत तयत्कयाशुभीयं शंसति संज्ञाया एव, इनि । 

तदु तदपि “कया! [क मं०म०१म्० {६९ ऋ० १] इ्यारिकं मूतं 
कयाहुभीयनामकं कया शुभति पददरयम्य तत्र विद्यमानत्वात् । तयदतत्कया्राभीयं 
मृक्तमम्तयेतदरव स्नानं ममीनीन्तानहेनुः। संननि पम्यगिम्नतं च। एतेनव सूक्त 
नन्द्रादयो ये मनि ने मतेऽपि समनानन सम्यम्तानवन्तोऽमूतरन् । तम्मारयाघ्रु- 
भीयं शंसतीति यदसिति नत्सम्यम्तानाधमेव संपद्य । 

आयतेन पुनः प्रशेमति- 
तद्राय॒प्यं तश्राऽस्य प्रियः स्यान्कुः 
यादरवाम्य क्रयाश्चुभायम्, उ । 

तदु तदेव मृक्तमायुषः ऊाग्णम् । तधामनि यो यनमानोऽस्य होनुः परियः 

स्यादस्य यजमानम्या्थं कयायुभीयमवदयं कुयान् । 
मूक्तान्तरं विषत्त- 

म्वा इन्दर वरूषभा रणायति शंसति, इति । 
मरुन्वानिल्यारिकं पञ्चच म॒क्तं शंमन् | 
अत्र वृपमङ्ाव्द प्रशमनि-- 

इनदर द्रपभ उति व्रृपण्द्रा इन्द्रस्य 
रूपमन्दरमनद हरेनम्याहो रूपम् , इनि । 

हं इन्दर तं षमः कामानां वपयिता ममथ इत्यवे मृक्तं श्रयते । इन्द्रस्य रूप॑ 
वृषण्वद्र कामानां वपणनुनम् । दन्द्रमनदिव्यादि पूववत् । 

उपिमवन्धेन प्रशपनि-- 

तदु व्वामितरं विश्वस्य हव मित्रं विश्वामित्र आम, इनि। 
तदु नत्ृक्तं विश्वामित्रेण टं विश्वम्य स्म्य जगना मित्रमित्यनयेव स्यूत 

निविश्वापित्रनापक आस । उत्तरत्राप्यन्नामपेयमतर निक्यनि--“ यदस्य 

मर्व इन्दर वृषमा०--ऋ० सृण म० ३ पु ४७ ऋ० १। 
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विश्वं मित्रमाप्रीघदिदं किंच" [ ० आ०२अ०२ख० १] [इति।] तस्माद्धि 
शामित्रः । हेन दष्टत्वात्मशस्तमिदमित्यथः । 

वेदनेन प्रशंपति-- 

विश्वं हास्मै मित्रै भवतिय एवंवेद 
येषां चेवं विद्रानेतद्धोता शंसति, इति । 

मूक्तान्तरं विधत्ते- 

जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायति निविद्धानपकादिकं 
रूपसमृद्धं बहु वा एतस्मिननहनि रिच रिच 
वारणं क्रियते शन्या एव शानि प्रति 
काः शान्लयामेव तत्पतिषएठायामन्ततः प्रति 

तिष्ठन्ति प्रतितिष्ठति य एत्वं बेद येषां 
चैवं विदरानेतद्धोता शंसति, ति । 

(“जनिषएठाः' इत्यादिकमेकादशर्च॑म् । असिन्पूक्ते पण्णागचां शंसनं कृत्वा 
तत् उध्वेमिन्द्रो मरुतवानित्यादीनि नितित्पदानि सूक्तमध्ये धीयन्ते तस्मादतेतनिविद्धानम्, 
तदेतदेकाहे मूल्प्रकृतिषपेऽरिष्टामे समृत्पन्नपित्येकाहिकम् । रूपसम्रद्धमियादि 
परवद्यास्येयम् । ५अआ त्वा रथम्" [ऋ० सं० म० ८ सू० ६८ ०१] दृ्यारभ्य 
“जनिष्ठा उग्रः" [ ऋ० पं० म० १० सू० ७३ ऋ० १ ] इ्येतदन्तं मरुत्वतीयं 
रासं पश्वमारण्यके संगृह्य प्रदरितम्-“चतुषिरान्मरत्वतीयस्याऽऽतानोऽपत्मु मे 
जरितः सामिवेगः पिव पोमममि यमुग्रतरः कया शुमा प्तवयपतः सनीढा मरु इनदर 
वृषभो रणाय जनिष्ठा उग्रः पतहते तुरायेति महत्वतीयम्'' [ ए०अ०९अ०१ख०१ ] 
इति । ५अा त्वा रथम्" [ऋ ०प०म० (पू ०६८ऋ ° {] इलारम्य “अप्तलु मे जरितः" 

[ऋ० सण म० १० सू० २७ कऋ० १] इत्यतः प्राचीन ऋक्तमूहो मूप्रकृतावु- 
तन्नश्वतुिराहे वचोदकप्रापतस्तप्मादमि चतविदयाहादरसिन्महात्रतै पनशोदकप्राप्तः । 
“अप्तत्ु मे? इत्यादिकमत्रैव विशेषविहितमेतत्वं मरुत्वतीयं शखरम् । 

एतसिमिशास्े विच्मानानामष्टानामृचां तस्यां प्ररं्ति- 

ताः पराग्वचनेन सप्तनवतिभेवन्ति सा या नवति- 
स्तिस्स्तासतिरिन्यो विराजोऽय याः सप्राति- 
न्ति यवेषा प्रशंसा साप्त्यस्य तस्या एव, इति । 

जानष्ठा उग्रः सहप्०-ऋ० प° म० १० मू० ७६३ ऋ० {| 

१ग. घ. "देवं निवि'। 



२८ भ्रीमत्सायणाचायंविरवितभाप्यसमेतमू-- [प्रथमारण्यके- 

अत्न स्तोत्नियानुरूपयोः षड्कऋचः । षटाषु प्रगाथेषु ्रमानिन्नोऽशा(न्ना अश) 
दशेचः। धाय्याल्तिश्ठः। ''अपतत्पु" [ऋ०पत०म०१०प्०२७ऋ०१] इति क्ते 

चतुर्विशतिः । “पिबा पाम्" ( ऋण सै०म० ९ पू० १७ ऋ० १) इत्यत्र पश्च- 
दश । “कया शुमा" ( ऋण पे म० १ मु° १६९ ऋ० १) इत्यत्रापि पश्च 
दश । “मर्व इन्द्र" [ ऋ० सण म० ३ पृ० ४७ क्र १] इृलयत्र पृश्च। 
“जनिष्ठा उग्रः” [ ऋण स० म० १० सू० ७६ ऋ० { | इत्यत्रेकदश । ताः 

सव भिदित्वाऽवृत्तिरहितेन पठन सक्षाधिका नवनिभेवन्ति । तत्र या ऋचो न 
तिपरस्याका[सि)खेा विभक्ताः स्त्यः प्रलेकं त्रिशत्पंस्यायुक्ता विराजा मवान्त | 
“न्निशदक्षरा विग" इति श्रुतेः । यादृशो विराजन्तिघ्ठः । अथ नवतिप्तस्याया ऊध्व 
या ऋचः स॒रपस्यः अतियन्ह्यतिरिच्यने। एवं सति साप्यस्य सक्षलस्यातिरेकनि- 
मित्ता याः(या) प्रश्सििरषा तस्या एव [नवेरेव१] न त्न्तरेण [तां] प्रशा संपयते । 
पप्ताधिकनवतिरित्येवं व्यवहियमाणत्वात् | 

आतृततिविधानपूवकं कृत्तमं प्रशप्रति- 

ताचिः प्रथपया चिरुत्तपयककशषतं भवनि, इति । 
त्रिरतरृत्तया प्रथमया चोत्तमा हिना: पू्वक्ता कऋन एकापिकशतपरष्याका 

पपचन्ते । 

उक्तस्य प्राशस्त्म्य पिदधे पुरपवयवमस्यापरम्यं दशयति- 

पञ्चाङ्कखयश्चतुप्पवां द क्षसी दोघाकषशरा- 
सफर च सा पश्वविशतिः परचविश्ानीन- 
राणि ह्यङ्गानि तच्छतमात्मकशतनपः, इति । 

एकमिन्हमे पञचमेस्याका अङ्कलयः । एककस्यङ्कृौ चत्वारि पवीणि । पर. 
दाव्दो मागवाचीं । अग्रभागो मध्यमागो मृटमागस्लन्मृहमागश्चति चलो मागाः । 
यवप्यङ्ष्े भागत्रयमेतोपदकष्यते तयाऽपीतरपरमान्याय मागचनुष्टयं कृत्वा गणनी- 
यम् । एवं मलङ्कटिगतपरवपरणया प्रैरतिः पप्ने । कक्ष[]श्देन कक्षस्य परद्र 
विक्षितम् । तनः कक्षे दविमेम्यमंपत्तिः। दोगहुरेकः । एकोऽक्षश्क्षरिन्धियमे- 
कम् । अंसफन्कपेकम् । एवे दक्षिणममे पञशचविश्षतिः सप्रयते । एवे वामभाग- 
गतान्यङ्गान्यपि पञभर्विशतिर्मवनिति । मिचिला पश्चाशत्पसया सपत्ना । अनेनैव 
न्यायन नाभेरषस्तादुभयोः पदयोरपि पश्चारत्पष्यानेया । दक्षिणपादे एव॑वदङ्कटि 
परव्तए्या विशतिष्रू जङ्य दे पथयखय दत्येवं पश्चत्िशतिः। णवं वामपदेऽपि 

१ग.ध्. श्रद् । 
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्रषटम्यम् । ततो इस्तयोः पादयोश्च मित्वा तत्तर्वमङ्गनातं शतं धपते । आता 
मध्यदेहः स चैकशतपंस्यापूरकः । 

पुनरप्यायुरादिष्पण पंस्यामेव प्ररोपति- 

यच्छतं तदायुरिद्ियं वीयं तेजो यजमान एकश्च 
तत्तम आयुषीन्दरिये वीयं तेजसि प्रतिष्टितः, इति। 

तत्र या शतसंस्या सेयमायुरादिषपा, आयुषः शतपरवत््रपरिमितत्वात् । आयुषि 

स्थिते पतीन्ियं चक्षुरादिकं प्रवते । वीर्यं च तेजः कान्तिरित्यितत्र सुस्थितं मवति । 
तां शतप्॑स्यामपेक्ष्य यजमान एकदातसंल्यापृरकः सत्नायुराद्रिषु प्रतिष्ठितो भवति । 

०५ जनिष्ठा उग्रः " [ ऋ्र० सै० म० १० पू० ७३ ऋ० १ ] इत्यादिषवक्वव- 
स्थितं शिष्टप्डन्दः प्रशपति- 

तासिषटमममि संपचन्ते तरेम हि मध्यंदिनः, इति । 
इटयेतरेयब्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके द्वितीयाध्याये 

द्वितीयः खण्डः; ॥ २॥ (६) 
ताः शक्रगता ऋवोऽन्तिमपूक्तगतं शिषटुवास्यं छन्द आभिमुख्येन प्राषटुवनिति । 

मध्यंदिनप्तवनस्य यथोक्तशख्रोपेत्य तिष्ुप्ंबन्धित्वात् । (शरेष्टुमं माध्यंदिनं प्तवनम्)' 
इत्य दिश्वन्तरप्रतिद्धि्योतनार्थो हिशब्दः ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश रेतरेयत्राञ्मणारण्यक- 
भाप्ये प्रथमारण्यक द्वितीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ ( ६ ) 

अथ तृ्तायः सण्डः । ( सप्तमः ) 

मा्यंदिनप्वने मरुत्वतीयं शख निरूपितम् । अथ रिष्करेवस्यशच्चं निरूपणीयम् । 
तस्य च प्रेङ्खमारुह्य शंपनीयत्वादादौ प्रहु विधातुं प्रभोत्तराभ्यां तश्निरवैचनं 
द्रेयति- 

तदाहुः किं परहस्य मेहृखमित्ययं वे रे्टो योऽयं पवत 
एष हेषु छोकेषु परह इति तत्स्य परे्त्म्, इति । 

तत्तत्र निष्केवल्यं सनार्थ प्रहे केचन जिज्ञाप्तवः एृच्छनित, शोके प्रहशब्देन 
दोाऽभिधीयते तस्य प्रप्य तन्नाम कथं संपन्नमिति । अयं वा इत्यादिकमभिज्ञाना- 
त्तरम् । योऽयं वायुरन्तरिपते एवते सचरययमेव प्रेङ्धशब्वाच्यः । यस्मादेष वायु. 
रेष प्रथिन्यादिषु छोकेषु भक्षण चटति तस्माद्रायुवदन्तरिके पवते संचरति । प्रकर्ष 
णे्ते वत इति व्युतप्या परङ्नाम संपन्नम् । 



१० श्रीमत्सायणाचायंविरचितमाष्यसमेतम्-- [! प्रथमरण्यके- 

निर्ैचनेन प्रें प्रशस्य तनिप्पारके फक्के पूवपक्षतेन परकीयमतमुपन्यस्यति- 
एकं फलकं स्यादित्याहरेकधा देवाय 
वायुः परवतेऽस्य रूपेणति , इति । 

तरति वायोरेकेनेत प्रकरेण सेचारादस्य वागरः स्वरूपेण रद्ध निष्पादमीय 
इत्यमिपरेय केचिदेकयेवर फटक्रमत्र मतेदिति* । 

पवेपन्ं निराच्- 

तत्त्नाऽऽहत्यम्, इति । 

[त्त]स्मिनपरङखं तदेकफलरकरमतं नेवाऽऽद्रणीयम् । 
पुनरपि पवपक्षत्विन मतान्तरमपन्यम्यति-- 

तरणि फट्क्रानि स्युरिन्यादुख्या वादे 
बरतो लोका एषां रूपेणेति , इनि । 

परथिव्यन्तरिकषं चयोरियेवमेते रयः प्रमिद्धा रोकास्ते च त्रिद्रूत उपयंधामध्यमातरेन 
तरेधा वतन्ते । एषां ए्रधिव्यादीनां रूपेण निप्ादयितं जीणि फखकरानि मवरयुरि- 

स्येवमन्ये पृ्र॑पकिण आहुः । 
एनमपि पक्षं निराचट- 

। तत्तनाऽऽटन्यम् , इनि । 
पवैवद्योञ्यम् । 
पिद्धानवेन म्वमनं दशयनि-- 

रए स्यातांद्र बा इमां लोकव्रद्धानपमाकिर 
ट्यते य उ एन अन्नरणाऽऽकाशः साऽन्त- 
रिप्षरक्रस्तस्पाद्र एव स्याताम् ; इनि । 

~्रह्ाथफलं द्र एव फलके मेपादनीये, न सकर नपि त्रीणि| द्रात एभिवी 
यश्वतीमा राकरव्रद्धानमारिवाम्माकमनिशायन प्रयक्षाकति दृश्येन् । मृखोकर्वाननां 
मनृध्यादीनां दुशकविनीं मृथनन्द्रादीनां च दृदयमानत्वात् । यम्नु द्रयेरितयेरमध्य- 
माकराशः प्राणिदरधनरहिनः सोऽन्तरिक्नयोकर इत्युच्यते । तस्पादन्तरिषस्य निप 
योजनत्वारिनरद्टोकद्वयानुमारेण दरे एव फले मवनाम् । 

तत्कटकनिप्पादनाथ व्रति व्िषत्त-- 
आदुम्बरे स्याताप्र्बा अन्नाग्मुदुम्बर 

# आदृरिति प्रणीयम् । + प्रङ्काथमिन्येव पित यक्तम् । 
वः न्यं 

१ क.श्. ध. नाम 



अध्या०२ख०३८७)] एेतरेयारण्यकम् । ३? 

उर्जोऽन्नायस्यावरुद्छे, इति । 
उकशन्दो रप्वाची । उदुम्बरशोग्र॑स इव तत्फलेषु माधूर्भरपतवस्य विचमान. 

त्वात् । तेषां च पक्तफलानां मक्ष्यत्वेन फडानामुपदंशत्वेनात्तु योग्यमरन्नपुदम्बरः । 
अतो रस्यन्त योग्यस्यान्नस्य च प्राप्ये ते फले ओदुम्बरे भवतः । 

तयोः फकयोटेम्बमानतां विषत्ते- 

मध्यत उद्धते स्यातां मध्यतां वं प्रजा अन्नं धिर्नो 
पर्यत एव तद्राद्यस्य यजपानं दधाति, इति 

ते फलके यथा मूमिं न भ्पृशतो यथा चोपरितिनं वीतयनामकं तियक्षा्ठं न सृश- 
तस्यैव मूमिवीतययोरमध्यदेश उद्धते उं मरणं प्रपि मेपिताम् , ( भवेताम् । ) 
मुज्यमानमन्ने मध्य एव प्रजाः प्रौणनि (प्रीणयति), तततेनोद्धरणेनान्नाघस्य मोग्यस्य 
मध्य एव यजमानं स्थापयति । 

प्रेडलबन्धनाय रण्नुद्रयं विधत्ते- 

उभय्यो र्वो भवन्ति दक्षिणाथ सब्याश्र दक्षिणा 
वा एफेषां पशूनां रज्जवः सव्या एकेषां तदद् 
भ्यो रलो भवन्त्युभयेषां पशुनामाप्ये, इति । 

दक्षिणहस्तेन निर्भिता रज्जवः प्रदक्षिणतो वामहस्तेन निमिताः पत्या्रत एव- 
मतरोमयविधा रज्बो भवेयुः । छोकेऽपि केचित्यश्वो दक्िणवृद्धिवैभ्यन्ते केचित्प- 
व्याबृद्धिः । तदुमयविधपडुप्राप््यथं द्विविधा रञ्जवो मवेयुः | 

ताप्तां रज्जूनां कारणं द्रव्यं विधत्त-- 

दाभ्येः स्युर्भोवा ओषधीनामपहतपाप्मा तस्मादाभ्यैः स्युः, इति ॥ 
इत्येतरेयत्राह्मणारण्यकराण्डे प्रथमारण्यके द्वितीयाध्याये 

तृतीयः खण्ड; ॥ ३ ॥ (७) 
ओषधीनां तणविरोषाणां मध्ये दभेस्य शद्धिहेतुत्वात्पापराहिलयम् , “ पवित्रं 

वै द्भौः " इति श्रुलन्तरात् । तस्मद्रजवे दर्भेण निप्पादनीयाः । एतत्सर्वं पश्चमे 
संगृहीतम् “^र्नुम्यामूषध्वमुद्रयति दक्षिणतो दक्षिणयोत्तरतः सव्यया दार्ये त्रिगुणे 

स्याताम्" [ ए०आ०९अ० १ख०३ ] इति । यदपि दक्षिणोत्तरभागयंद्े एव रज्ज 
तथाऽप्यकेकस्यां तरिगुणत्वातटपंस्याकानवयवानमिप्रेय र्व इति बहुवचनम् ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यतिरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाश एेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
० 

भाष्ये प्रथमारण्यके द्वितीयाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ६ ॥ ( ७ } 

१ कर, प्राणने । > कृ, ` तपद्पसं । 



३२ भ्रीमत्सायणाचायंविरचितभाष्यसमेतभ्-- [! प्रभमारण्यके- 

अथ चनुर्थः खण्डः । ( अष्टमः ) 

ममिप्रह्खयोमध्ये व्यवधानस्येयततां निशत परवपकषमुपन्यस्य निराचष -- 

अरत्निमात्र उपरि भ्रमेः मेहतः स्यादित्याहुरेतावता वै 
स्वगा ोकाः संमिता इति तत्तन्नाऽऽद्यम्, इति । 

अरतिनः प्रदशद्रयमात्रप्रमाणम् । भूपेरूपरि तावन्मात्रग्यवधने मेदः 
कार्यः । अन्तिक्षादपारे वर्मानमोगहेततो ये स्वगलोकास्ने प्रनापतेर्ररिनिमातरेण 
पदशा मवन्ति, तत्परशषस्तत्वादरलेरपरि प्रतः स्थापनीय इति केचिदराहुः । त[त्त]. 

सन्परे तन्मतं ना ऽऽदरणीयम् । 

पुनरपि पूपक्षत्वेन मतान्तरमुपन्यस्य दूषयति- 
प्रादेशमात्रे स्यादित्याहुरेतावना वे पाणाः 
संपिता इतिं तत्तत्नाऽऽदलयम् , इति । 

प्राणत्रायवो हि देहस्यान्तहदयादूषवं पादेश्मात्रं सचरनि मृष्राद्वहिरपि पचना 
प्देशमत्रेण संमिता मवनि । अन्यतृकद्यार्येयम् । 

पिद्धानतं दशषयति- 

यष्टमात्र स्यादेतावता वे सवमनाद्रं क्रियत एनावना 
सवेमन्ना्रमभिपन्नं तस्पान्युषटिपात्र एव स्यात्, इि । 

एतावता मुषटिपरिमिनेन द्रः्येण मेदकटकपृरिकादिरूपं सव॑मन्नाद्यं निष्पाते, 
एतावता यु्टिपरिमिनेन ग्रान सवमा मृते प्राप्तं भवनि, तस्मादत्नपरप्सय 
पषटिपात्र एवाधवप्रदशे प्रह्वा मकरत् । 

अथ प्रज्तारोहण कंनितपवपक्षमूपन्यप्य दृपयति- 

पुरस्तान्परलश्चं पेदवमधिरोहदिव्याहुरनस्य सूपेण य एष तपति 
पुरस्ताद्धयप इमारटकान्मत्यह ठधिराहनीति तत्तत्ाऽऽदम्, इति । 

होना खयं पर्वभ्यां दिरयवम्याय प्रलयश्च पश्चिमरिदयवन्यितं प्रेदखमधिरोहै- 
दिल्याहुः । तत्रयमुपपत्तिः-य आदित्याऽम्ति म एष॒ एतस्य रूपेण प्रसतादव- 
स्थाय पश्चिमारोहणरूपेण तपति । उदयादष्वमामध्याहं पथिमाभिमृवस्याऽऽरिल्य- 
स्याऽऽरोहद्रेनात् । अयमेवायः प्रपिद्धिषाचकेन हिशगदेनेत्तए्वान्मे सयष्टोकृतः । 
तसमात्पुरलदरवस्थायापरिरोहेदिति, स।ऽयं पूवर प्र्षे नाऽऽदरणीयः । 

पुनरप्यन्यं पूर्वपक्षमुपन्यम्य दृषयति- 

तिर्य्॑पधिरहेदिन्याहुस्तियश्च बा अश्वमधिरोदनिति 



जध्या०२ल ०४(८)] पतरेयारण्यक् । १३ 

तेनो सवीन्कापानवाभवामेति तत्तमाऽऽदयमू्, इति । 
पर्पञनिमयोरापतनस्य प्रङ्तप्योत्तरदक्षिणत्रिलारलिर्यक्तं तस्यान्यतरस्यां दिश्य 

वस्थाय तियक्तेनव्रश्मिते प्रङ्वम्रधिराहरिलयन्य आहः । तत्रयमुपपत्तिः-अश्वप्य 

पार्थे ऽवस्थाय तिर्य॑श्चमश्वं जना अधिरोहन्ति । तेनो तनैव तिषगधिपेहेण सर्वकाम 
प्रातिरिति तेपराममिप्रायः । अयमपि पत्तो नाऽऽद्रणीयः। 

पिद्धान्तिनां मतं दशयति- 

अन्वश्चप्रधिरोहेदिदयाहुरतूर्च। षं नव 
मधिराहनिि नव्रेष सरगयाणी यसेङ 
इति तस्मादन्वश्वमेवाधिरोहत् , इति। 

प्रागग्रस्य प्रेष्य पश्चिमदिदयवस्थाय प्रागामिपृख्येनाऽऽसेहणमन्वगारोहणं तदेव 
कुयादिति पिद्धानिन आहुः । छेके नोयदा पश्चिमतीरेऽवस्याय प्राचीनतीरं गच्छति 
तदानीं जना अपि पश्चिमतीरेजस्याय प्राङ्पृषा अधिरोहन्ति । तदिदं नेऽ 
खगासेहणम् । परे इति यदस्तयेषा स्व्गप्रापिकि नरव, तसादन्वगारोहणं 
युक्तमिति िद्धान्तः। 

तसित्रधिरहण दचिद्विशेषं विधत्ते- 

छुदुकेनापस्पूरच्छको दै वै प्क्षमधिरोहति स उ 
वयसामन्नादतम इति तस्पाच्छ्रुकेनोपस्पृशेत्, इति " 

छुबुकृरग्देन मृषप्याधरफङकमुच्पते । तेन प्रेद्व पुपसू शेत । टकर हि पुक्- 
नामकः पक्षी ह स्यनपुरःप्रं हृक्षमधिरहति । स तु शुकः पततिणां मध्येऽतिश- 
येनात्रादः, राजामावादयो विनादाथं दरक रक्षनः क्षरार भोजयनि । तस्मारन 
प्राप्ये तु च्छुकुकरेनोपसृरेत् । 

यथा हुबुकस्रशेनमेवमरलिष्परनं तरिधत्त- 
बाहभ्पापधिराहरेवं श्येना वयास्यमिमिव्रिशन एवं क्षं स 
उ वयां वीयंव्रत्तम इति तस्माद्भाहुम्पापपिरोहेत् , इति । 

नाहुराठरेनातर कूरैरमारम्याय्मागोऽरति्चब्दवाच्यो विवक्षितः । तथा च पञ्चे 
पठ्यते--““पश्चरथे फलङेऽरत्नी प्रतिष्ठापयति" [ ए०अ०९अ० {ख ०४ ] [इति] । 
ताम्यामरलिम्यामधिोहणं कुर्यात् । अनेनैव प्रकरेण श्येनो बल्वान्पक्षी वर्यस्य 
न्यान्पक्षिणोऽमिलकष्य तद् शेनार्थं तेषां दुहानां पततिणागपयैरतिनिम्यामुषश्रयोपविशति । 

#* आयतस्येति पाल्यम् । 

१ख.ग.घ्, न्ति। तेनैः, 



३४ भ्रीमत्सायणाचायंतिरचितमाप्यसमेतम्- [प्रथमरण्यके- 

रिचनिनैव प्रकरिणारलिलनपुषफं हृक्षमधिरोहति । यततु(म तुशरमेनः पक्षिणां 
मध्येऽतिक्षयेन शक्तिमान् । यस्मादेवं शयेनपारहयं मवति तस्पाररत्नी प्रतिष्ठापयत् । 

अरतिनस्थापनादूषवपरद्मारूढवतो होतुरकेन पदेन मूमि्ठशेनं विधत्ते- 
अस्यै पादं नोच्छिन्ान्रदस्य प्रतिष्ठाया उच्छि्रा इति, इति । 

अस्या मृमः सकाशत्छकीथं दक्षिणे सव्यं वा पादरमेकमुच्छत्ं न कुया 
भूमौ पादं प्रष्ठपयेत् । नेदिखव्ययममूहः परिभयार्थे वौति । यहं पादं भूमेगि- 
युक्तं कुर्या तदानीं प्रतिष्ठारूपाया अस्या मुमेः सकाशादहमेवोच्छिनो मूयाप्तमिल- 
मिपरत्य खकीयं मयं चेतयन्भीतिपरिहाराय भूमि सद्र रिक् । 

होतरुद्रतुश्वाऽऽरोहणस्थानत्यतम्थां व्रिधाय प्रेति 
रह होताऽधिरोहतयोदम्बरीमासन्दीपुह्यता 
दपा बै रहो योपाऽऽसन्दी तन्मिधनं मिथु. 
नमेव तदुक्ते करोति प्रजाले, इति । 

मश्चफवक्वतुप्पदोन्ताऽऽसन्दी । होत्रा पमह्टः प्रङ्गः पुटिङ्गशग्देनामिवाना- 
दटरषा रेतःमेचनममैः एमान् । आसन्दी तृ स्ीटि्ननिदेशाव्रोषा । तदुमयं मिटिला 
परियुनं पपे । तत्तनोमयातरोदणनोक्यपुख निप्तवद्यास्यशन्रस्य प्रारम 
पिधुनमेव पेपादयति । तच प्रनातपत्यं भवति । 

एतद्वेदनं प्ररेपति- 
पजायते प्रजया प्भियं एप वेद्) इति । 

प्रकारान्तरेणामयं प्रशे्नि- 

अथान्नं व द्रः श्रीगसन्यन्नं च 
तच्छरियं चन्वेधिराहनः, इि । 

पवक्तमिधृनरूपलप्रश्ंमया सह पमुचयार्थोऽथशदः ।प्रह्धम्योदुम्बरलादननेषटपलं 
तच्च फकविधाने प्रतिपादितम् । धिम प्राप्ता रानादय उच्ामनमयिरोहन्ति । अतः 
शरीरासन्दी । तदुमयमलश्ीरुपमेनावुमावनुक्रमेणागरिरोहतः । तदेतदुभयं यजुर्वेद 
जन्नातम्--“ आमन्दरीमुद्रानाऽऽगेहनि माम्राग्यमत गच्छनि प्रह होना नाकस्य 
ष्ठं रोहन्ति " इनि । 

इनरेपामाप्ननानि विपत्ते 

बृमीहतरिकराः सपरधिरोदनि स्रह्मकराः, इति । 
तृणविरेषवंशशकटादिविनिर्िता आप्रनक्िपः बरश्यः कृनशब्दामिमेमाः। अतं 

एव पञ्चम वह्ये--"कूचान्देत्रकाः प्मारोहन्ति ब्रह्मा च" [ए० आ०\ 
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अ० १ ख० ४ ] इति। प्रशास्ता ब्राह्मणच्छपी पोता नेष्टाऽऽग्ीधोऽच्छावाकशैयते 
होत्रकास्ते च बरह्मणा रहिता बरसीरधिरोहेयः । 

तदधिरोहणं प्ररंपति-- 

समुप्य वा ओंषधिवनसपतयः फलं गह्नन्ति तथ्- 
देतस्मिन्नहनि सवशः समधिरोहन्तीषमेव तवू- 
जमन्नाचमधिरोदन्तयर्नोऽनाचस्यावरद्धे, इति । 

ओषधयो ब्ाह्मीषवाचा वनस्पतयः पनपोदुम्बरा्यस्ते च स्वे समुत्छष्य पम्य- 
गुत्नता मृत्वा पश्चात्फटन्ति । तत्तथा ति ययेतरिमन्महात्रतनामकेऽह्वि सवै ब्रह्मादय 
आपिनान्यधिरोहेयुस्तत्तेनाधिरोहणेनेषमनमूर्जं॒तद्रपपन्नाश्रं॑मक्षणयोग्यप्रशस्तात्न 
चाधिरूढ। मवन्ति । तस्मास्षीरादिरसस्य शास्यायन्स्य च प्राप्तये तदधिरो- 
हणं संपद्यते । 

यद्यप्यवरोहस्य नायं कालप्तथाऽप्यारोहणप्रपङ्गादुद्धिस्यावरोहणे विधातुं कंचि 
सपवपक्षमुपन्यस्य दूषयति-- 

वषटूकृयावरोहेदिलयाहुस्तत्न्नाऽऽदत्यमकृता 
वै साऽपचितियामप्यते करोति, इति । 

होता वषटशब्दपुचायनन्तरमव प्रङधादवरोहैदिति केचिदाहुस्तन्मतं नाऽऽद- 
रणीयम् । कुतः । भक्षप्यापचिल्यथं हि प्रङ्धादवरोहणं पा वा(चा)पथितिः पूजनीये 
मक्षे समागत्य निरीक्षमाणे पतति कतेव्या । यद्प्यप्रयते मक्षस्यापचितिः ज्रियेत तदा- 
नीमियमङृतैव स्यात्रहि वपट्कारानन्तयं॑मक्ष्यागमनस्यावपरलस्यानुवषदकाराद्ध्व- 
सावित्वात् । 

पुनरप्यन्यं पक्षमुपन्यस्य दूषयति- 

निगृह्य भक्षमवरोहेदियाहुस्तत्तत्नाऽऽदत्यमकृता 
वै साऽपचितियापध्यष्टाय करोति, इति । 

, निश्ृह नितरां हस्ते गृहीत्वा पश्वादवरोहणमिलतदपि मतं नाऽऽद्रणीयम् । 

अवरोहरलणोपचारकारस्यातिकरन्तत्वात् । अध्यृष्टायाधिङ्तेन पतमीपं प्राप्ताय याऽ 
पचितिः सेयं कृताऽपि काटातिक्रमादं तेव भवेत् । 

, विद्धानतं दशेयति-- | 
पतिख्याय भक्षपवरोहेदेषा वा अपविति्या पयते 
करोति तस्मासतिख्यायेव मक्षमवरोहेव् + इति । 

१ ख. 'मीपप्रा। 



१६ श्रीमत्सापणाचार्यबिरवितमाष्यसमेतम् -- [प्रथमारण्यके- 

प्रतिख्यायाऽऽगच्छन्तं क्षं रष्ट् तदानीमेव तस्मिन्मक्े पयति पति येयमवरो- 
हणरूपाऽपचितिः पता मुख्या पूजा । छोकेऽपि हि शिष्टा आचायदीनामागमनासमा- 
गपि खापननानोत्तिष्ठनि । तेप्वागत्यापविषटषु पश्चादपि नोत्तिष्ठनिि । तं तिं यावता 
देशव्यवधानेन ते पश्यनिति तावति देशे तदृष्टिपतकाल एव पहपोत्तिष्ठन्ति, तसा- 
दर्ष्यं(्ष) परतिरपायाव्ररोहदिलयप एव त्िद्धानः। 

पहिमन्नवरोहे कंचितियमं व्िधत्त-- 

पराडवरोहेसासं देवरेन[:!] संप्रजायते 
तस्मालसाडपराहृदवरोहेत् , इति ॥ 

इत्येतरेयत्राह्यणारण्यक्ाण्डे परथमारण्यके द्वितीयाध्याये 
चनुेः खण्ड; ॥ ४ ॥ (८) 

इति बह्रेचत्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके 
दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

पश्चिमदिशि परमाख्ये होना स्वयं प्रावः मन्पाच्यां दिरयत्ररोहत्। पराम प्राच्या. 

मेव दिदि देबानामिन्द्रादीनां रेन पूत्रादिरूपेणालयद्यते | दवहःकस्य पृतवदिमरति- 
वान् । तस्माहेवताय प्राडवात्ररहन्न तु प्रयद् । अम्यामोऽध्यायप्रमाप्यैः ॥ 

इति श्रीमत्सायमाचायतवरिरविे माय्रीये वेदाधप्रङाश्च ठेनरेयताह्णारण्यकमाप्ये 
परयमरण्यके द्वितीयाध्याये चतुः कण्डः ॥४॥ ८८) 

इति श्रीमत्सायणाचायमिरचिने माध्य वेदार्थे बह्चनव्राप्न- 
णारण्यकमाप्ये प्रथमारण्यक्रे द्विनीयाऽध्यायः॥ २॥ 

अथ प्रथपारण्यक तनीयाऽध्यायः 
तत्र प्रथमः खण्टः। (नवमः) 

ध्याये निष्केवल्यशजञप्रशेमनारथं प्रवि रोहणमृक्तम् । जनलच्छंमनं विवि" 
च्यते । तत्र ऽऽदो पक्षिणमित्यतध्य शब्दस्याचारणं तरिषत्त- 

दिह्कारेणतदहः ्रतिपतेतेत्याहूः, इति । 
अहःदाञ्देनात्र तदीयं शखमपरशष्यते । तच हकारेण प्रारमनेव्येबमभिन्ना 

आहुः । ययं रिङारशदशचोदकेनेव प्रम्तद्यधवादपबन्धार्थं तद्विध्यनुवाद इति 
रम्यम् । एवमन्यतराप्राप्त विपि; प्र्तम्य प्रहेाथमनुत्रादः । 

११. प. अब्र तच्छ) 



सध्या ०६व ०१८९)] रेतरेयारण्यकरमू । १७ 

हिकारवेदनं प्रशंपति- 

ब्रहम वै पकारो ब्रह्मैव तदह््रह्मणैव 
तष्य प्रतिपद्यते य एवं वेद्, इति । 

दिकारस्याहशच ब्हप्रातिहेतुताद्रद्मतम् । अतो ब्रह्मरूमेणेव िकारेणेतद्रह्मङ- 
पमहः प्राप्रोति । 

पुनरपि हकारं प्रशंति- 
यदेव हकारेण परतिपयता३३ एषा वै हकारो 
योषक्तन्मिथुनं मिथुनमेव तदुक्तपुखे करोति 
परजाले परजापते परजया परुभियं एवं बेद, इति । 

आ(अ)कारः प्त इकारशेयतहुभयं प्रतिपद्यत इत्य कारस्य स्थने विहितम् । आद 
रातिशय्योतनार्थं तिः । कारेण राज्ञे प्रारम्यत इति यदसि तत्र हिंकारस्य पु्ि- 
शब्देन निरदेशादचश्च स्ञीलिङ्गशब्देन भ्यवहारादुमयं मिदि मिथुनं पपद्यते । 
परिथुनमेे्यादि पव॑वद्यास्येयम् । 

पुनः प्रकारान्तरेण प्रशेपति- 

यदेव हकारेण प्रतिपद्यते यथा षा 
अभिरेवं ब्रह्मणो दकारो यद शरिचाभि 
याऽभितितृत्सलयभ्येषेनलृणशयेवम् , इति । 

यदुब्दोऽपि चेलस्मित्त्ये वतैते । स च पूरप्रेपया समुच्चयार्थः । दकारेणैव 
्रारम्यत इति यदसि तत्र यथैव शोकेऽचिः खननहेतुः काष्टविरेष एवं ब्रह्मणो 
वेदस्य हकारो केदारस्य निधिस्थानीयप्य खननहेरुः । एष॑ च सति लोके यदेष 
किंचित्कदिनं भृतटमधिषा खननपराधनमूनयाऽभितितुत्सति सवतसर्दितुं खनितुमि 
च्छति स पुमानेतत्कदिने मूनमभितृणस्येव पेया खनयेवमयं होता वदे दुम 
छमत इत्यथ; | 

हिंकासखेदनं प्रहंपति- 
यं कामं कामयते िकारेणाभ्येषेनं तृणत्ति य एषं वेद, इति । 

पुनरपि प्रकारान्तरेण हकारं प्रशेप्ति- 

यदेव दिकारेण प्रतिपद्यता रेह वाचो वा एषा व्यावृत्ति 
देग्ये च परातुष्यं च यद्धिकारः स यद्विय प्रतिषे 
वाचमेव तद्यावतेयति दें चप्रानुषीं च, इति ॥ 

इदयैतरेयवाह्मणारण्यकाण्डे परथमारण्यके तृतीयाध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १॥ (९) 



३८ श्रीपत्सायणाचायेग्रिरचितभाष्यसमेतम्-- [! परथमारण्यके- 

सतोत्रशखरदिषूपा पदिकी वागवी । अशनाच्छादनारिविषया रौकिकी वाङ्मा- 
नुषी । एवं सतति हकार इति यदसि तेषा द्विविधाया वाचः परस्परम्यावृत्तिहेतुः । 
दैव्या वाचा हिकारः प्रयुज्यते न तु मानुष्या तदैतद्धिकारस्य व्यावतैकत्वम् । अतो यदि 

हिङृल्य श प्रारमेत तदानीमयं होता द्विविधामपि वानं परस्रव्यातृ्तां करोति । 
इति श्रीमत््ायणाचारयतरिरचिते माधवीये वेदाथप्रकाशच रेतरेयव्राह्मणारण्यक- 

भाप्ये प्रथमारण्यके तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (९ ) 

अध द्वितीयः खण्डः। ( दशमः) 

शशचप्रारम्मके मनोवाचोरतयन्तप्राधनत्वममिप्ेत्य प्र्ोत्तराभ्यां तदुभयं 
प्रशेप्ति- 

तदाहुः कैतस्याहः प्रतिपदिति मनश्च वाक्चेति ब्रूयात् › इति । 
अहरपलक्षितस्थेवाभ्य शच्रस्य का प्रतिपक्कि प्रारम्मपतधनमिति तदाहुस्तसि- 

उशते जिनज्ञापवः पृच्छनि । तत्र मनश्चल्यमित्तश्वे(म्योत्तरम् । मनश्च वार् चेलयेत- 
दुमयं प्रारम्भपताथनमित्युत्तरं वरात् । अप्रमत्तेन मनपता प्रथमं शान पर्यालोच्य पश्वा 
दप्रमत्तया वाचा शंमेदिल्धः । निष्केवल्यस्य वहुतिषतरिप्रकीणमन्रपमृदायरूपत्वद्ा- 
व्मनप्तयोरत्र व्रिशेपेणाप्रमत्तत्वामिधानम् । 

मनश्च वक्तेत्यनयोः प्रथगृपयोगं दशयति-- 
सरेऽन्यस्मिन्कामाः भरिताः सवानन्यान्कामान्दुहे, इति । 

तयोहभयोमध्ये यदन्यन्मनःशम्दवाय्यं तम्मिन्स्रं कापा; चिताः प्रप्ठाः। या 
सन्या वागि प्रा स्वान्कामान्दुह दुमे संपादयति । 

मनप्तः कामाघारतव व्रिशदयति- 

मनसि व सर्वे कापाः श्रिता मनसा 
हि सवरीन्कामान्ध्यायति इनि । 

कामा अमिद्षा मनावृत्तिविशेषपतवान्पनस्येवावताऽपि(म्थिताः) | अत एव सवं 
टोकाः काम्यमानान्पदापन्मनसा ध्यायन । 

्रदनं प्रशंपति- 

सर्वे हासिमिन्कामाः श्रयन्ते य एवं वेद्, इति । 
वाचः कमेपपादकलं व्रिशदयति- 

बामन स्वान्कामान्दहे वाचा हि स्ान्कामान्वदति, इति । 
॥ १क. घ्. 'स्परेताव । ग [त 



अध्या०३ख०३(११)] एेतरेयारण्यक्म् । ३९ 

वागेव सवीनमिटपितान्पदारथानप॑पादयति । यस्माह्ोके ममेते पदार्थाः पन्तिति 
दातणाममरे वाचा याचो ते च दातारः प्रयच्छन्ति तदिरं वाचः कामपंपाद्कलम् । 

वेदनं प्रशे्ति- 
सवौन्हास्मै कामान्वाग्दुहे य एवं वेद , इति । 

वाजनतयोरपरम्तच्चं विधाय हिकारादुं व्याहनित्रयोचारणं प्रिषातु परसोति- 
तदाहू्ेतदहर्रचा न यजूषा न सान्ना प्रलक्षात्रति. 
प्रेत नर्चो न यञ्ुषो न सान्न इयादिति, इति। 

अयं कमविशेष कऋगादिम्यो नेयाज्नापगच्छेदित्यमिप्रेव्य तेतदह्ः प्र्यक्तादव्य- 
वधानादगादिभिनं प्ररमेतेत्येव तदाहुः) तप्मिञ्शज्ेऽभिज्ञाः कथयन्ति । 

तंदम्यवधानं वारयितुं ग्यवधानहेतुमन््रं विषत्ते- 
तदेता व्याहूतीः; परस्तालपत्) इति । 

यस्मादिकारस्यगीदीनां च मध्ये व्यवधानमपेकषितं तस्मादगादिम्यः पुरस्तादेता 
एव वश्यमाणा व्याहूतीजैपेत् । 

ग्याहृतीनां खलूपं तत्परशेपां च दद्वीयति-- 
भूर्भुवः स्वरिलयेता बाबर व्याहृतय इमे अरयो वेदा 
भूरियेव ऋग्वेदो भुव इति यञ्र्वेदः खरिति 
सामवेदस्तन्नचां न यजुषा न सान्ना प्रत्यक्षा. 
त्मतिपद्यते नां न यञ्नषो न सान्न एति, इति ॥ 

इदयेतरेयतब्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके ठृतीयाध्याये 
द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ (१०) 

भूरि्यादिमन्नत्रयरूपा एव व्याहूतयः । इमे च मच्रा वेद्त्रयप्रतिनिषिङ्पाः । 
स एवार्थो भूरिलेषेयादिना स्पष्ट क्रियते । तत्तथा सति ग्याहतीनां मध्ये प्रयोग 
इगादिमिरव्यवधानात्प्ारम्भो न मवति त्माहगारिम्यो नापगच्छति ॥ 

इति श्रीमत्ायणाचायविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश देतरेयत्राहमणारण्यक- 
माप्य प्रथमारण्यके तृतीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ (१०) 

अथ तृतीयः खण्डः । ( एकादशः ) 

निष्केवत्यशख्याऽऽदो हकारं व्याहतीश्च विधाय (नतरिदाप" [ऋ० १९० म 

१० सू० १२० ऋ० १] इत्यादिमूक्तप्याऽऽदौ यलच्छन्दसमेनं(तं) प्रशंसति -- 

तदिति प्रतिपद्यते तत्तदिति षा अन्नमननपेव तदमिप्रतिपद्यते, इति । 



४० श्रीपत्सायणाचा्॑विरधितमाष्यसमेतप्- [! ् रथमारण्यक- 

तदित्यनेन शब्देन श प्रतिपद्यते । छेके हि देशान्तरे कालान्तरे च यदप्यस्ं 
समीचीनं मुक्तं तत्पमतनं पुनः पुनस्तत्तदियेवमनुस्मयेणे । अगेऽत्रापि तच्छञरोषक्र- 
मेणान्नमेतामिद्श्षय प्रारन्यतान्भतत्ि | 

प्रकारान्तरेण तच्छं प्रशपति- 
एतां बाय प्रजापतिः प्रथमां ्राचं उवाहरदेकाक्षरश्प्नरां ततेति 
तातेति भतयतरैनस्छूुमारः प्रथपतरादी वाच ग्यादरत्यकाक्षरय- 
षरं ततेति तातेति तयेव तत्तत्स्या वाचा प्रतिपरते, इति । 

परा प्रजापतिनग्नतेव तदमर प्रथमां ब्राचपृयान् | कीं 
वाचम् | एकाक्षरवक्रराप्र । एकन हनेनापोकक्षग । द्वाम्यां हस्वदीर्वम्यामुपना 

दक्षा । सवामयत्रिधोद।दय प्रदरयते । तनेतये शाता । तातेति यक्षरा । पर प्रना- 
पतिनेगदीशरः प्रथमतः पृष्ट हिरण्यगनं पूत्रममिट्धयेपाततयो्तनिन्यवोक्तं पितृता 
चकं शठदद्रयं प्रयुक्तवान् । अन एतरेदानीतना अपि सनंधयं पत्र पिनुतराचकशठ्द- 

नोपडाटयन्ति । यद्रा प्रनापतिहिरण्यगभः प्रथमं मापाममभ्यम्यत्त(स्यम्तोनेति वा 
ततिति वा वाचं व्याहरति । एं मति मृक्तारौ नच्छठं प्रयन्नाना हाना तनशब्दो- 
पेतया प्रनापतिप्रयुक्तया तयेव [प्रारव्यवान्मतरि ; । इषदररश्चण्पेऽपि तच्छब्दस्य तत. 
शब्टोपक्रमपाम्यान् । (+योक्तम्य तच्छठरस्यापकरममम्यान् |) 

यथोक्तस्य तच्छग्दम्य महिमानं प्रकशि कानि नमुराहरति- 

तदुक्तमृषिणा; इति | 
यत्पूर्वेण व्राह्मणवक्येन नच्छञ्माहात्म्पमद्ितं तदवपिणाऽतीद्धियाषददना 

मन्रेणाक्तम् | प्त च मनच्रविदापःऽतरैव दाशनय्पामेवमान्नातः- 

“वृहस्पते प्रथमं वाचा अग्र यत्येरत नामेयं दवाना; | 
यदेषां शष यदरियरिमाप्रीयणा तदेषां निहित गृहाऽऽविः'' (ऋ० मण 

म० {० प० ७१ ऋ० १) इि। 

त्य मच्रविरोपम्यायमभः--हे व्रहम्पत जानम्य पृत्रम्य नमप्रेयं दधानाः पित्रा 
दया तरिचा्थनरम्या वाचा शरप्ं यत्परं प्रथमे प्रगत प्रयृक्तवननः । है कुमार लं 
रिप्णदाम ल्दरशम।ऽमी्यवमारि दक्िणकरणं पटनि | यत्नाभ॑षां तरीगबन्पृमितवतुः 

यमाणानां मध्य च्रे ° दषं चतुरक्षरं वा" इन्यारिशास्रायलक्नणेपेतमाप्रीयत्ता- 
मादिं पापहिनं दकशाखरतरिरपरहिनमामीन् | एषां समात्रिनानां मध्ये यन्नामपेय 

यद्यथा प्राक्त नाम प्रणा प्रमा बहम्पतिमवन्यिना स्रटन चति ]हिते परपादितम्, 

+^ अत्रव. पुस्लक्रानिरिकतनु माध्यतृस्तदपु यवतेटि पारु वलते + एतिदान्तबतम्ा ५ 
सर्वषु प्रस्तके । 



अध्या०६ख ०३८१ १)] पतरेथारण्यकमू । ४१ 

तच्च नाम कीदृशम् । गुहा गृढमूपनयनास्ं माताितिम्यां गोमितिम्। तथा चाऽऽश्रमा- 
यनः--“ तन्मातापितरौ ि्यातामोषनयनात् " इति ¡ यथा मनुष्येषु यन्नाम गृदं 

तथा देवेष्वाक्रः प्रकटम् । देवा हि पवेज्ञतवादगृढमपि जानन । 

एतस्य मन््रस्य प्रथमपादमनय म्याचष्टे- 

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रमित्येतद्धव प्रथमं वाचो अग्रम्, इति । 
प्राथमिकनामपरेयस्य विचायं ॑निभितत्वादितरवाचामेक्षया प्रेष्ठाथत(ताोचेतनारथो 

हिशिग 
द्वितीयपादमनूच व्याचष्टे- 

यत्मरैरत नामपेयं दधाना इति वाचा 
हि नापषेयानि धीयन्ते, इति । 

यस्मान्नामघेयानां वाङ्प्पा्यत्वं तस्मादुश्वारणवानिनः प्रैरतेति शब्दस्य प्रमेगो 
यक्त इत्यर्थः । 

तूतीयपादमनूच व्याच्- 

यदेषां शरं यदरिपमासीदिप्येतद्छेष भ्ेष्ठमेतदरिमम्, इते । 
विचायं सेपादितप्य नान्नो क्षणेपेततं त्रिरोधराहिलं च प्रपतिद्धम् | 
चतुरथपादमनूच व्यच््े- 

मेणा तदेषां निहितं गुहाऽऽतिरितीदमु ह गुह्यऽध्यात्ममिमा 
देवता अद् उ आग्रिरधिदैवतमिदेतत्तदुक्तं भवति, इति ॥ 

इत्येतरेयब्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके तृतीयाध्याये 
तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ (११) 

आत्मानं छोकप्रपिद्धं ेरेन्दियादिषरवातमधिङय वतत इलयध्यात्मं॑ तसिनेहा- 
दिपंषात आस्ता इमा अन्यादिदवताः) “ अभ्िकमूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः 
प्राणो मृत्वा नापिके प्राविशत् ” [ ए० आ० २अ०४ख० ९] इ्यादिशरुतेः। 
तापं देवतानामस्मच्छरीरे गृढं यत्खरूपमिदरमेवात्र गुहैत्युच्यते । शरीरमध्ये गृहा देवा 
एवैतत्नाम जानन्ति न मनुष्या इति गृहाशचब्दघ्य तातम् । देवतानि स्वरो कनिवा- 

बृहस्वते प्रथमं वाचो अग्रम्०-कऋ० पं०म० १० सू० ७१ ऋ° {| यत्र 
नामधेयं गुहाऽऽ०-ऋ° प° म० १० प° ७१ ऋ० १। यदेषां श्रेष्ठं यद्रि 
प्रमासीत्०-ऋ० सं०म० १०० ७१ ऋ० १ । प्रेणा तदेषां निहितं 

गृहाऽ$ऽ० --ऋ० सं० म० १० प° ७१ ऋ० १। 
= ~~~ = ~ ~~ - ~ ~ --* ---- -~ ----~---- ~~ चि = भक म ० ज ०० 

१ख, ग, घ, “ययोः। 



४२ श्रीमत्सायणाचाय॑विरतितमाष्यसमेतम्-- [! प्रथमारण्यके- 

पीन्यधिकृ्य वतैत इत्यधिदैवतम् । +घ्वीनिवािषु देवेषु प्रपिद्धं यत्पाद उ एत- 
देव प्रकटमित्युच्यते | इत्येतदभिप्रायदवे तत्तेन चतुथपादेनोक्तं भवति । अस्िन्मन्र 
प्राथमिकनास्नः प्रशस्तय प्रतीयते । प्राथमिकं च तयत्तदिदापेति, सृक्तादावपि तकारः 
्युक्तसतस्मात्सक्तं प्रशस्तमित्यथः ॥ 

इति श्रीमत्मायणाचायंतरिरनिने माधवीये वेदायप्रकाश एेनेयवाह्मण।रण्यक- 
भ्ये प्रथमारण्यके तूनीयातवाये तृतीयः खण्डः ॥३॥( ११) 

अथ चतुः खण्डः । ( द्रादृश्षः ) 

इत्थं महना प्रवन्धेन मृक्तारिच्छठदः प्रशम्नः। अथ मृक्तदरी ` यक्तूनो रान- 
नपान्नः 'स्तोत्रियो राजनम्तोतरियेण प्रनिपरय'' [ ए० आत ९4 अ० १ ०९] 
इति पथम वद्यमाणतात्तमिमं तृचं क्रमण व्याचि्यामरादां प्रथमाया ऋचः प्रथपं 

पादं "तदिद" इत्यादिनाऽनृतरदति। मेयमृग्दाशनय्यरमिवमान्नता-- 

“तदिदम् मूतरनपु यष यता जन्न उग्रम्लष नम्णः। 
सचा जज्ञाना निरिणाति शरन यं विश्च मदन्त्युमाः'" इति । 

[ कऋ० मं० म० १ मु० १२० ०१|| 

मवनेपु एयिःयादिषु मध्ये नरित्यप्रदप्रमिद्धं जगत्कारणं व्रह्म ज्येष्ठमामातिकायेन 
वृद्धं भ॒व कारणत्वेन जगतः पव त्रि्यमानत्वान् । यना यम्मात्करारणाद्रह्मणम्त्रेप 
नम्णः प्ररीपतानद उग्रः स्वमावनाऽग्निनने ममुत्यततः । माऽभनिनत्नान उत्पन्न एव 
सन्पम्तदानीमेव शवरत्निरिणाति निराक्रगनि । अत्रननीत्यपा रतषका त्रिश्च पर्व देवा- 
दयः प्राणिनो यमि हध्यननमनू स्वयर्मोविदप्यनि, नाऽस्निननि इनि पूरवत्ानृत्वयः। 

अभ्या ऋचः प्रयमपादमनय उ्याचए्र- 

तद्विदास भुवनपु ञ्यद्रुपिनि प्रनिप्र्त 
एनद्राव मुत्रनपु ग्मम् , इनि । 

तदित्यादिना श्नं प्रारमन । नच्छन्दाक्तस्य परव्रद्मण आरित्यमण्डदापापिकरलेन 

रद्यमानलादनद्राप्रत्युक्तम् । 
== 

तद्रदापि मुवर०-क्रु० मर मञ १० मृऽ {०२ कऋ० १। 

+ अत्रय. ग. पृस्तङ्योवटिः शोपिनः पादरऽम्मर्छगीरगप्यति वर्तने । 

१क म् । अम्मन्छरीव् । २५. द विरत । ३, ननद, । 



जध्या०स०४(१२)] एेतरेयारण्यकम् । ४३ 

द्वितीयपादार्थस्य हिङव्येन प्रपिद्धतां ददीयति- 

यतो जङ्ग उग्रस्तेष नृम्ण इत्यतो 
देप जात इग्रस्त्वेष नृम्ण, इति । 

तृतीयपदे शब्रन्निरिणातीति पदद्वयस्य पापविनाशपरत्वं दर्शयति- 
७५ 

क क क [क 

सच्ो जङ्गानो निरिणाति शत्रूनिति स्रो 
हेष जतः पाप्पानपपाहत , इति । 

चतुर्थपादे विश्च उमा इत्यनेन पदद्वयेन पर्वपराणिविवक्षां दकयति- 
अनु यं विश्वे मदन््यूमा इति भृतानि वै विश्व 
ऊमास्त एनमनु पदन्त्युदगाददगादिति, इति । 

बरहमरूपोपाधिमूत आदित्यो दिग्युदितवानशचिश्च मृमाुदितवान् । अतः पवैव्यव- 
हारतिदधिसितयिवं प्राणिनां हषः 

द्वितीयामचं संहितायमेवमामनन्ि- 
“वावृधानः शवतत मूर्योनाः शब्रु्दापताय मिय दधाति । 
अव्यनच्च ग्यनच्च पलि सं ते नवन्त प्रभूना मपु" इति । 

[ऋ० सं० म० १० सू० १२० २] 

अयमादित्यमण्डस्थः परोश्वरो वहु्युपाथिकरो(देके) वा शवप्ता बेन वावरृषा- 
नोऽतिश्षयेन वर्धमानो मूर्योजाः प्रमूततेनोयुक्तो मवति । शत्रः शत्वशातयिता सन्दा- 
सायोपक्षयणीय।य वैरिणेऽतिमीतिं बाधां ते(च) सेपादयन्ति(ति) । विशेषेणानिति चेष्टत 
ग्यनतपराणोपेतं जङ्गममव्यनत्प्राणरहितं स्थावरं तदुपयमप्यञचिः [पन्न] चुयते(शोधयति)। 
इति तवोदये रेति प्रमृताः सेष्यवन्दनर्थं प्रकर्पणोयुक्तानि प्राणिजातानि मदेषु निमि- 
त्मूतेषु संनवन्त प्म्यगेव स्तुवनतीव्येतस्या ऋचोऽयैः । 

तत्र प्रयमपदि प्रतिपा मण्डछे रैक्ष्यमाण आदित्य इत्येतदशैयति-- 

वृधानः शवप्ता भूर्योजा इत्येष वं 
वा्रपानः शक्सा भूर्योजा इति) इति । 

यतो जज्ञ उग्रः०-ऋ० प° म० १० पू० १२० ऋ० १ । सद्यो जज्ञानो 
निरिणाति ०--ऋ० प° म० १० पू० १२० ऋ० १। अनु यं विश्वे०--ऋ० 
० म० १० सू० १२० ऋण १ । वावृधानः शवप्ता०-ऋण० पत म १० 

मू० १२३० ऋ० २। 

१ क. ग. घ. सहसा । २ ख. ग. घ. “या वेरिणीतीदं भी । ३ ख. ग. ध. सूर्योदये ते । 
४ स, ध. सन्ति । ५ स. लन्धममक्ष्यमार आ । ग. घ. ठन्धमभञ्ञामान आ । 



४४ श्रीपत्सायणाचायेविरवितभाप्यसमेतम्-- [प्रथमारण्यके- 

द्वितीयपादे पर्वं जगदेतस्मादादित्यमण्डल्व्तिनोऽन्तयामिणो भीते बमूवेल्मू- 
मर्थं दशेयति- 

श्रु साय भियसं दधानि, इति । 
पव जगदवेतस्माहिभेति । 
तनीयपादे म्थावरजङ्गमविव्षां दशेयति-- 

अव्यनच्च व्यनच्च सखीति यश्च 
प्राणि यच्वाप्राणकमियव्र तदाह, इ । 

चतथपदे पस्य जगतः मुयाधीनतरृक्षणमनमिप्रायं ददयति- 

सते नवन्त प्रभूता पदरेषिति तत्र सवं वश्च इत्येव तदाह, इति । 

नृनीयामूचे पंहिनायामेवमामननिि - 
"त्वे क्रन॒मपि वरञ्जनिति विश्च द्वियदते भिभवन्त्यूमाः। 

सवादोः स्वादीयः खादना मृजा ममदः ममर मधूनाऽमियेपीः'"इति ) 
[ऋ० प्ण म० १० मृ० १२० ऋ० ३] 

अभ्या [अयम । हे सूं विश्रम प्राणिनः कनुमपि क्रियमाणं कमीषि ते 
त्वयि वृज्ञनि पमपयतनिि । नक्वहकमे दरि तु मवं प्राणिनम्नपां च पवाणि 

मनामि लस्य ममपरयन इत्यवमगिशयठरम्याथः । किच यद्र पृरुषौ द्रि पृषं 
द्वित्यपिनो मृता पश्वादने पुत्रेण सरिनान्नितरेः(न्नि)पर्याकाः परस्पररक्षका 
मव्रनि । हे मृध खादः खादीयः प्रीतितरिपयद्गृहसषत्रधनदेरप्यलन्तं प्रियमप्यपत्यं 

स्वादुनोऽपि रप्ताद्पिथहनुना मत्(ताोपितिधपेण मिभूनन पेयोजग्र । स्वादीय इत्य- 
नेन यदपल्यमुक्तं तदेवादःशञ्दन परमुच्यत । तच पूत्र्पमपत्यं सषरया परह मिथुनं 
मृत्वा सुप्र मधु प्रियं मवति । तादृशं मध् मुना पत्र्पेण प्रि्रण तेयोज्याभि 
यापः वतः प्ेपादय । पानूनामनकाथत्वाद्युधिधानुरत्र संपादन वनने | 

एतस्या ऋचः प्रथमं पदं व्यच 

त्वे करतुमपि व्रञ्ञनिति पिन्व इति त्वयीप्रानि सराणि भृनानि 
सत्राणि पनांमि सवं करनवराऽपि ब्रज्नन्नीलव तदाह, इति । 

[ 

शतुदमाय भियप०--करु० पर म० १०० १२० ० २। अन्यनश्च 
व्यनच०-क० प° म० {० पण {२० ऋ०्२। पते नवन् प्रभूना०- 
ऋण तण म० (० मृ° {२० ० २। त क्रतुमपि व्ृज्रन०-्रु° पण मण 
१० पण १२० ऋ० ३ 

१ख. यंश रग.घ्.वशः। ३ न.ग.पर. मानः पि 



अध्या०३व ०४८(१२)] रेतरेयारण्यक् । ४९ 

` अत्र क्रतुशब्दः प्राणिना(नां) मनप्ता(सा) चोपठक्षकेण(णेन) व्याख्यातः । 
द्वितीयपादं ्याच्टे- 

्िदेते तिर्भवन्त्युमा इति दवौ वै सन्ती 
मिथुन भ्रजायेते प्रजात्यै , इति । 

वेदनं प्रशंप्तति- 

परजायते प्रजया पुभिये एवै बेद्, इति । 
ततीयपादं व्याच्े- 

स्वादोः स्वादीयः स्वादुना जा समिति मिथुनंवे 
स्वादु भरना खाद भिथुनेनेव तत्मजां संसृजति, इति । 

चतुर्थपादं ग्याच््े-- 

अदः समधु मधुनाऽभियोपीरिति मिथुनं वे पध 
परजा मधु पिथुनेनेव तत्मजामभियुध्यति, इति । 

इतथं सूत्रोक्तं सो्रीयं तृचं प्यासयाय तदरीयेऽये संवादाय श्रालान्रीयमृक्पाद- 
मुदाहत्य ग्याच्े- 

तदुक्तमृषिणा स्वां यन्तन तन्वामैरयतेखस्यां 
शारीयामिमां छन्दोमयीमित्येव तदाह, इति । 

^ स्वादोः स्वादीयः " [ऋर° सै म० १० पू० १२० ऋ० ३] इत्यादिना 
पादद्वयेन मातापितृजन्यं शरीरं प्रकृतशाजोपयुक्तं प्रतिपादितं यदि तरेवृषिणां 

स्वां यदिलयादिना मन्रमागेन(ण) प्रकरोकृतम् । यदा “ तदिदाम " [ऋण तेर 
म० १०० १२० ऋ० {] इत्याद्विकस्य कृतज्ञस्य शच््य तात्पथ यदसि 
तत्सवृषिणा मन््रपदेन गृहयक्तम् । प्र तु पार एवं योजनीयः । यद्यघ्ाकार- 

गाूवोक्ततचप्रतिपाय आदिल्योपधिक इरः स शस्व तनूं यजमानरूपं शरीरं 
तदीयमाताितृरूपशरीर एेरयत प्रेरितवास्तप्मात्छारोः सखादीय इत्यादिकमुपपन्नम् । 
अथवा तन्वां यजमानशरीरे खां तनँ स्वकीयां तदतिशयेत्यादिकानन्दह्णां तनू 

© 

| भ्त हवियेदरेते त्रिमेव०--ऋ० प° म० १० सू्० १२० ऋ०३। खादोः खादीयः 
खादुना०-कऋ० पत० म० {० पू° {२००६३ । अरः युमधु मपुना०- 
क्र० ० मण १० पूण १२० ऋ० ३। 

* अत्र स्वां यत्तनूमित्येव पाठः सकटादरेपुस्तकेषु । 

१ग. घ. सूत्रान्तं।२ख.ग. घ. वक्ति तूरच॑प्र । 



४४ भ्रीमत्सायणाचायेविरवितभाप्यसमेतम्-- [!प्रथमारण्यके- 

द्वितीयपादे तय जगदेतस्माददित्यमण्डल्विनोऽन्त्यामिणे भीतं बमृेल्यमू- 
मर्थं दशयति- 

शश्रुदसाय भियसं दधाति, इति । 
पथ जगदेतस्माहिभेति । 

तनीयपदे म्थावरजङ्गमविवक्षां दशयि-- 
अन्यन व्यनच सम्लीति यश्च 
पाणि यच्चाप्राणकपिलयवर तदाह, इति । 

चतथपदे पवस्य जगतः प॒यधीनतवटक्षणमाभिप्रायं दशयि- 

सं ते नवन्त प्रभूता पदटरेष्विति तवर मवे वश इन्येव तदाह, इति । 

नूनीयामृचे पंहितायामेवमामननि - 
"त्वे क्रनमपि वृश्चन्ति विश द्वियदत त्रिभवन्युमाः। 

स्वार): म्वादरीयः स्वादुना म॒ना ममदः मूमवु मवृनाऽभिवेप्रीः"इति । 

[ऋण प्र० पत १० मृ {२०० ३] 

अभ्या [अयमथः । ह मूं विश्रम प्राणिनः कृमि क्रियमाणं कमौपि चे 
त्वयि वृञ्जनि ममपयन्ति | नक्वटेक्म करि नतु मद प्राणिनम्नषां च पत्राणि 

मनामि त्वस्थव ममपयनत इत्यवममिद्उरम्याथः । किच यद्र पृर्प पु 
द्वि4ख्यपिन भृत्वा पश्वदरने पृत्रण महिनाविन्रिः(न्ि)मस्याकाः परम्पररक्षका 
मव्रनि । हे मथ खादः स्वादीयः प्रौनिरिपवदगृदस्त्रधनारेगप्यन्यन्नं प्रियमप्यषयं 
सवादुनोऽपि रप्ताियहलूना मत्(ला)पितृन्खपण मिनूतन मयान । स्वादीय इत्य 
नेन यदपलयमुक्तं तदेवादःशब्दन परमृच्यत । तच पूव्ररपमपत्यं मृपया पह पियृनं 
मृत्वा मुष मध प्रियं भवति । तादशं मधर मपूना पत्रससेण प्रिपिण त्तयोग्यामि- 
योधीः मवतः सेषादय । धाननामनकायत्ादधियानुग्च सपादन वनन । 

एतस्या ऋचः प्रथमे पदं व्याचष्ट-- 

न्वे कतुपापि ब्रघ्ननि विध्व इति त्वयीप्रानि सवाणि भुनानि 
स्वणि मनामि सव क्रनव्राऽपि व्रजन्त्यत्र तदाह, इनि । 

शत्ुदामाय भियम०-क० पे म० {० पु० १२० ऋ० २। अम्यनश्च 
व्यनच०--क० म्ं० म० {० मु० १२१ तऋ०२। पतने नवम प्रभूना०- 
ऋण म०म० १० मृ० {२०० २। त क्रतुमपि वृन्ननि०-क्रु० पण मण 
१० मु० {२० ऋ० 

१. यतश ।२ग. ध. बश । ३... मानः पि । 



अध्या०२स०४८(१२)] एेतरेयारण्यकमू । ४९ 

जत्र क्रतुशब्दः प्राणिना(नां) मनत्ता(तां) चोपरक्षकेण(गेन) व्यास्यातः । 
द्वितीयपादं व्याच्छे-- 

द्वियेदते जिभेबन्त्युमा इति द बे सन्तो 
पिनां परजायते प्रजातये , इति । 

वेदनं प्रशप्ति-- 

परजायते पजया पुमिये एव बेद, इति । 
ततीयपादं व्याच्े- 

स्वादोः स्वादीयः स्वादुना जा समिति मिथुनं वै 
स्वादु भरजा स्वादु भिथुनेनेव तत्परजां सस॒जति, इति । 

चतुर्थपादं व्याच्टे- 

अदः सुधर मधुनाऽभियोधीरिति मिथुनं वै मधु 
ॐ 
4 परजा मधु परिथुनेनेव तत्मजाममियुध्यति, इति। 

इतथं पूजाक्तं सोत्रीयं तृनं व्याष्याय तदीयेऽं संवादाय श्रालान्तरीयमृक्षाद्- 
मुदाहत्य ग्याचष्- 

तदुक्तमृषिणा स्वां यत्तनूं तन्वामेरयतेलयस्यां 
शारीयामिमां छन्दोमयीमित्येव तदाह, इति । 

^ स्वादोः स्वादीयः " [ ऋण प° म० १० सू० {२० ऋ] इत्यादिना 
पादद्वयेन मातापितृजन्यं शरीरं प्रकृत्ञाजञोप्युक्तं प्रतिपादितं यदलि तदेवशृषिणा 
स्वां यदित्यादिना मच्रमागेन(ण) प्रकरकृतम् । यदा ५ तदिदापर ” [ऋण प 
म० १० प° १२० ऋ० १] इत्यारिकष्य कत्छरप्य शान्लध्य॒तात्पथ यदसि 
तत्सवैृषिणा मन्रपदेन सगृह्योक्तम् । प तु पर एवं योजनीयः । ययक्ात्कार- 

णातुर्वोक्ततचप्रतिपय आदिलयोपाधिक ईरः स भसं ततरु यजमानरूपं शरीरं 
तदीयमातापितृषूपशरीर एेरयत प्ररितवांस्तस्मात्छादोः स्वादीय इत्यादिकमुपपन्नम् । 
अथवा तन्वां यजमानक्षरीरे सवां तत खकीयां तदतिरशयेत्यादिकानन्दहूणां तनँ 

| 1 

दवियदेते त्रिमव०-कऋ° सं म० १० मृ० {२० ऋ० ६1 खादोः खादीय 
खदुना९-ऋ० पत म० {० पू {२००३ । अदुः गुमधु मधुना 
प्र9 पण म9 १० पू १२० ऋ० ३। 

# अत्र स्वां यत्तनूमित्येव पाठः सकटादशेपुस्तकषेषु । 

१ग. घ. सूत्रान्तं। २ ख.ग. घ. चोक्तं तृप्र । 



४दे श्रीप्सायणाचायविरचितमाप्यसमेतम्-- (!प्रथमारण्यके- 

यजमान॑स्कारकत्वेन यस्मात्पंपादितवांस्तस्मादिदं निष्केवल्यं प्रशस्तम् । तदेत- 
टितीयं व्याख्यानपस्यामिल्यादिना ब्राह्मणिन स्प क्रियते । अस्यां दश्यमानायां 

शारीयी यजमानक्षरीरसंवन्धिन्यामावृतामिमां तक्षेदपितयारिकां छन्दोपयीं वेदह्पां 

तन् पेस्कारकत्वेन सेपादितवानिदेतन्मन्तवाक्यं ब्रूते । तेन( तस्यः? ) शसखभ्य शिर पक्षा 
रिकल्पनाया वक्ष्यपाणतात् [९० आ० १अ०४ खण २ [न्दामयशरारत्व युक्तम्| 

पुनरपि शच्रसतुत्य्थमन्यमन्रपादं श्दतो व्याचटे-- 

तरेव तन्बो अस्तु भेषनमिलयस्यं 
शारीयां इयं छन्दोमयीलेव तदाह, इ । 

शारीयाशब्दः पतरदाहरणेन समृचयार्थः । न केवलमृपिणा पूत तदृतं फ्रि 
तु तनूरेषेयदिनाऽप्येपिणा तदृक्तम् । मच्रपादश्चवं योजनीयः । तैनूः “ तदिदाप् " 
(ऋ° प° म० १०० १२० ऋण १) इत्यादिका इन्दोमयी तन्वा यनमान- 

शरीरस्य भेषजं पापत्याप्रिनिवनकमोषधमस्नु । मन्न तन् [लन्व)रि(ई)चनयोः 
वष्टयन्तप्रथमान्तयोरर्थो ब्राह्मणेन स्पष्टीकृतः | 

इत्थं मन्रद्मयोदाहरणेन रात्रे प्रशम्य बहुविधच्छन्दोनलमवरेनापि शबर प्रहेपति- 

तस्य यान्य्टव्रक्षराणि सा गायत्री यान्येकादश 
सा त्रिष्व्यानि द्वादश सा जगत्यथ यानि दश 
सा विराटृदिन्पेषु त्रिपु च्छन्द्ःसु प्रतिष्ठिता) इनि । 

¢ तदिदापि मृवनपु " ( ऋ° मं० म० १० मृ० १२० ० {) इत्यादिका 
[या ऋक्,] नम्या ऋचः प्रथमपाद दशाक्षरः । तस्यं तम्या कनः पवन्धीति यान्य 
प्रथमपादाक्षराणि सनित मेयमष्टक्षरख्पर गायत्री सपद । यानि तृनीयपाद् एका 
द्शाक्षरण्यान्नानानि सयमकादशक्तग त्रिष्ुप्पंपयते । प्रथमपादे यद्रवरिषटमक्षर- 
द्वये तष्िनीये (# चनुरये द्र) दशाक्षरयुक्तं पदे योजनीशम् । तथा पति यानि 
दादशक्षराणि सा जगती संपन । अथ प्रयमे द्वितीये तुनीये चनुय॑वा पादे 
यान्यास्नानाति दश्ाक्षराणि सा विराटृद््ाख्पा | एवमपा दश्षिनी दशाक्षरोपेना 

स्वतः सिद्धा तिराद् । एवमृक्तयीलया सेपादिनेष गायत्रत्रि्टनगतरूपेप त्रिपु 
सु विराटप्रतिष्ठिता पयवम्थिता | 

% अत्र क्ियिश्रटितमिति भाति । अधिकं वतन् “चनुर्थद्रा" इति। 

१ग. ततिश"।२सख.घ तश ।३ ख. नन्वन्तदि' । य. घ, तन्यस्नदि। ८स.म 

प. न्वोनयः। ५ख.ग. घ "म ब्िष्रप्ति" । 



अध्या ०६ ०९८१३)] पेतरेयारण्यकम् । ४७ 

अथेतस्यां प्रथमाय मृच्यक्ष्रयप्रतेपं विधत्ते- 
पुरूष इति श्यक्षरं स उ विराजि, इति । 

यदेतत्रय्पं पई तदेतम्यामृति प्र्ेपणीयमित्यध्याहारः। स यः सोऽप्यक्षरः(?)। 
[भरपूवोक्तच्छन्दश्वतुष्टयस्य परकलच्छन्दोरूपतकथनपुरःपरं तद्वेदनफटं ददीयति-] 

एतानि वाव सर्वाणि च्छन्दांसि यान्येतानि 
विराद् चतुथान्येषमु देवैव विदुष एतदहः 
सर्वश्छन्दोभिः प्रतिपन्न भवति) इति ॥ 

इलयंतरेयत्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके द्वितीयाध्याये 
चतुथः खण्डः ॥ ४॥ ( १२) 

रिरदरन्दश्चतुःसंस्यापूरकं येषां गायत्रीशरिष्टुढनगतीनां तानि विराट्चतुथानी 
दशानि यान्येतानि चत्वारि पन्ति तान्येतानीति निरम्यववा( न्येव पक्लान्यव } शि- 
एरक (च्छ)न्दे पाणि । गायञ्यादीनां स्तवननिष्पादकतवेन मुखत्वात्सर्वच्छन्दोहपत्वो- 
पचारः। एवमु हैव यथोक्तेन प्रकरिण विशनि गायञ्यादीनां त्रयाणामन्तमवि विराट्. 
सहितानां चतुर्णा पवच्छन्दरोरूपत्वोपचार इयेवं विदुषो यजमानस्यतन्महात्रतपहः 
सर्देदछन्दोभिः संपादितं भवति ॥ 

इति श्रीमत्ायणाचायेविरचिते माधवीये वेदथप्रकाश्च एतरेयारण्यकमाप्ये 
प्रथमारण्यके ततीयाध्याये चतुरैः खण्डः ॥ ४ ॥( १२) 

भथ पञ्चमः खण्डः । ( त्रयोदशः ) 

अथ शक्चप्य विहरणं विधत्त-- 
ता नदेन विहरति पुरुषो वै नदस्तस्मा- 
त्युरुषो वबदन्प्सवैः संनदतीव, इति । 

ताः शखगताः “ तद्विदापत " [ ऋ० ० म०१०्०१२०ऋ०१ ] इतयारिका 
छवो नदेन नदटिङ्ककेन मन्रेण विहरति व्यतिषजति मिश्रयेदिल्थः । नद्शब्द 
पुरुषरूप एव यप्मात्तप्मह्ोके सवैः पुरुषो मापमाणः सम्य्वनि करोतीव इयते । 
गम्भीरो हि पुरुषस्य ध्वनिः । नदटिङ्गकश्च मन्न: पंहितायामेवमान्नातः-- 

८ नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम् । 
पति वो अघ्यानां धेनूनामिषुध्यापति ” इति । 

[ ऋ० सं० मण < सू० १९ ऋ० २] 

 *# एतलिहान्तगैतो परन्थः प्रकल्प्यान्र निवेशित इति बोध्यम् । 

१ग. घ. मायां दिरयक्षः) २ख. ध्यामक्षः) ३क.ररः।ए। ४कं., "ति च्छन्दोः। 
५कृ. व्रिवरणां । ख, व्रिहुरणां । 



४८ श्रीमत्सायणाचायरिरवितमाष्यसपेतम्-- [ प्रथमरण्यके- 

एतन्मिश्रप्रकरणं पञमे स्ष्टममिधस्यते-“ नदं व॒ ओद्रतीनामित्येतयेतानि 
व्यतिषजति पदिः पादान्वृहतकिरम् ” (० आ० ९अ० १ ख० ६९) इति। 
तत्तथा तत्रैवोदाहव्यापीति प्रदर्शितम्“ तदिदाप मृकनेषु गयेष्ठंपु नदं व ओद्. 
तीनां यतो जज्ञ उम्रस्तेष नृम्णोर नदं योयुवरतीनां सद्य जज्ञानो निरिणाति शत्र 
न्पतिं वो अध््यानामनु यं विधे पदन्त्युमाः षो धेनूनामिषुध्यपराम् " [ए० आ० ५ 
अ० १ ख० ६ इति | नरलिङ्गकस्य मन्रप्यायमयः-- ओदतीनां तुनीयप्रवन ऋनी- 
षमुन्दतीनामहन्त्यानां वो युष्माकं पति पां यनमानं र्न । ह इन्द्रत्वं 
धेनूनां पेनवत्रीणयिनणामपामिषुयतरि. इधरोऽपि । ̂  इषव ए " [ क० गण 
१० ] इति धानु: । 

अभ्या ऋचः प्रथमपाद व्याचए- 

नदं ब ओदतीनामिनी३े आपो बा ओद्य 
या दिव्यास्ता हीदं स्वयन्दन्यापा बा ओदत्यो 
या पुरुपासला हीदं सपरेमन्नयपुन्दन्ति, इति । 

अम्मिन्पदर ओदतीकशठरेनाऽऽप एव क्िितिनाः | यम्माच्ा आपा दिग्यभवनृ- 

छिद्रारेणाऽऽगतास्ना आपः सवमिदं मन(नान]पुन्दनि दयन्ति, तथा मुत भवा 
आम्योदकख्या या आपस्ताः सवरमन्नाचं शप्कमति पृथगिव शप्कृट्यादिकं म॑ वा 
द्रवी कुवनि, तस्मादोदल्य इत्युच्यने । इति शठदम्यापरि येऽथ मानुनापिकः 
पुनः सोऽयं पदप्रिप्रहणऽन्यनमादराथः | 

[द्वितीयपादं व्याचएट- 

नदं योयुत्रतीनापितीरे अपो वत्र यायुत्रया या 
अन्तरिक्ष्यास्ता हि पेषयन्त इवाऽऽपपा ब्र यायुः 
वत्यो याः सदन ता द्वि सरीसूप्यन्त इव इनि । | 

तृतीयपादं व्याच्ट-- 

पतिं बो अध्न्यानामितीरे अपावा अण्न्याया अ्रधृमा- 

नदे व आद्रतीनामि०-कर० मं०म० ८ मृ० ६९० २। नः वोयृवतीना०- 
ऋण त० म० ८ मृ० ६९ ऋ०२। परवा अल्यानम्-क्रु० मं० म०८ 
म्० ६९ ऋ० २। 
नन्न्------ ~~~ ---~ ~ 

रि 

* एतचिहान्त्गतो मृतिरिति प्रनयशबुटिनलातपरकलय निवेशित । म॒न नु मृलपुस्नङरेभ्य 
उद्र निवेशितम् । 

१क, प्. ध, च्यत । ह् । 



अध्या०६स०९८१६))] पेतरेयारण्यकम् । ४९ 

ज्ञायन्त आपो वा अन्या याः शरिहनात्मसुञ्चन्ते, इति । 
अप्नरतपन्नो योऽयं धूम्रः प्त एव मेधाकारो भूतव वृष्टिर्पेण वा अन्नं जनयति । 

यदा(तो) धूमोऽश्रिरिव्यनदुमययुक्तस्यान्नायनिप्पादकत्वमत एव कैशिदुक्तम्--“धूम- 
ज्योतिःसकिलमरुतां संनिपातः क मेव, ( पु्वमे० छो ९ ) इति । तस्मान्भेषादु- 
सन्ना आप ओषयिवनस्पतिह्पेण परिणताः स्लयो न केनापि हननीयाः, तु 
र्वणापि वधेनीया एवम्(एव) । तथा शिश्नादुषन्ना सेतोहपा आपुः पुत्रादिस्मेण 
परिणताः पत्यो न केनापि हननीयाः । 

चतुैपादं व्याचे-- , 

पेनूनामिपुध्यसीती १ आपो वाव पेनषस्ता हीदं सरव 
धिन्वन्तीपुध्यसीति यदाह पतीयसीलेव तदाह, इति । 

यथा धेनवः कीरपरदानेन प्रीणयन्लेवमाप ओषधिपरनस्पलद्विकं प्रीणयन्यतो भेनु- 
साम्यद्धनूत्वम् । इपुध्यसीति शब्दो यदभिधेयं त्ते तत्पतीयपीत्यस्येव शब्दस्य 
मिषेयं व्रते । परतिवत्स्वामिषवदाचरती(प्ी)त्यथैः । 

“नदं वः) [ ऋण प० म० < पूण ६९ ऋण २] हइृयादिकाम्चं व्याच 
(ख्याय) तदुभयोररिहरणं [*डोकिकोदाहरणोक्तिपू्वकं प्रशेप्तति- 

रिषम चानुं च विहरति देषा वै त्रिषु 
व्योषाऽनुषप्न्मिथुनं तस्मादपि पुरषो जायां 
विता कृलतरमिवाऽऽत्मानं मन्यते, इति । 

विहरणं] नाम ्वीपुरुपवत्परस्पर्यतिपङ्गः। तत्र त्रिष्टुभः प्रवृद्धत्वाद्डषत्वं पेच. 
नप्तमथेपुरपत्वमनुष्टमो न्यूनत्वायोष्िम् । तदुभयं मिरितवा मिथुनं तेपयते । यस्रा- 
न्मेलनेन मिङिततवं प्रशस्तं तस्पाहेकिऽपि पुरूषो व्रह्मचारी विवाहेन जायां छन्ध्वाऽ- 
तिंशयेन संपूर्णो जातोऽस्मीलेवं परितप्यति । 

प्रथमायामृच्यावृत्तितरिधिपूविकां सस्या प्ररेप्तति- 

तासिः प्रथमया पश्चविशतिभवन्ति पथविश 
आत्मा पचचविशः प्रजापतिश्च हस्या अङ्कल्यो 
दृश पाया द्रा उरू द्र बाह् आत्मेव प्स 
समिममालानं पश्चविरं सस्छुरुतेऽथो पञ्चविंश 

धनूनापिषध्यप्ति०--ऋ० स० म० < पू० ६९ ऋ० २। 

# एतचचिहान्तगैतो मृलग्रन्धो मूलपुस्तकेभ्य उद्रल्यान्यश्च प्रकल्प्यातर निवेशितः । 
णप 

` १ क, विधत्ते । 



५० श्रीमत्सायणाचायतिरवितमाप्यसमेनम्-- [!प्रथमारण्के- 

वा एतदहः पञ्चविंश एनस्याहः स्तोमस्तन्समन सपं 

परतिपत तस्माद्र एव पशचविशति्वन्ति, इति ॥ 

इत्यतरेयत्राह्मणारण्यकाण्दे परथपारण्यङ तृनीयाध्याये 
पभपः खण्टः ॥ ५ ॥ ( १३) 

“तदिदाप्" [ ० मं० म० १० मृ०१२० ऋ० १] इ्यारिकं मृक्तं नपर 

“तां मुत [ ऋ० मे० म० १० मृ० ९४ ऋ० १] हति पृक्तं पट्कनं ^ मय 

दद्र [० प म०९ मृ० ३१ ऋ { ] टि पयनं " टृणामृ ला " 

[ ऋण पं म ६ म्० ९) ऋ० ४ ; ट्ययमङ्म्नन टृन्यताः मवाखया्रिशी. 

भवनि | तत्र प्रथमायातरिरव्रनौ मयां पञचवरित्रतिः संपत । आन्मा यनमानः। 
अथापिदरवं परनापतिशतमृखऽपि पश्चतिशातयतेपतः | दण दम्या टृ्यारि पृक. 

दास्येयम् ( ९० अ° {-{--\ ¡ ॥ 

इति श्रीपमत्सायणाचायविगनिे माधवीये वदायप्रकाश एेतरयत्राह्मणारण्यक्- 
माप्ये प्रयमारण्यके तूनीयाध्याय पञ्चमः खण्डः ॥ ५ || ( १३) 

अव प्रषः सण्टः। । चनुद्णः) 

५ तदिति प्रतिपद्यत '' 7० आ० १ अ०३ स्र° ३} इत्ययं गण्डः पूर्वं तच्छ. 
व्दस्य प्याद्यानाय परटिनोऽपि पुनः कन्पशचत्र्रशंपायं पञ्यन- 

तदिति प्रतिपद्यत तत्तदिति वा अननमन्नमव्र तदभिपर- 
तिपद्यत एनां वात्र प्रजापतिः प्रथमां वाचं व्याहरद्- 
काक्षरदरक्षरां नति तानति तयवनल्कुभारः प्रथमवादी 
वाचं व्याहरदयकाक्षग्श्रक्षगं तनेति नातति त्येव तत्तन- 
वत्या वाचा प्रतिप्र्रत तदुक्तमृषिणा ब्ृहस्पन प्रथमं 
वाचो अग्रमिल्यनद्धेत परथमं वाचो अग्रं यत्पररत नामधयं 
दधाना इति वाचा हि नामधयानि धीयन यदेषां श्रं 
यदुगिप्रपासीदित्यतद्त्र शष्पेनदरिरं मेणा तदेषां 
निहितं गृहाऽऽिरितीदयु ह गृहाऽ्ध्यान्पपिपा देवता अद् 

वृहस्पते प्रथमे वाचा अग्र०--करु° प° म० १० पूु०७१ऋ० १। यसमैरत 
नाम०-ऋ० पण म० १० पू० ७१ ऋ० १ यदेषां श्रष्ठ-ऋ० प०म° 

१० प० ७१० १। प्रणा तदषां ०-- ऋण प° म० १9 प० ७१ ऋ० १। 



भध्या०३स०७(१९)] पेतरेयारण्यकम्। ५१ 

उ आविरधिदैषतमित्येतततदुक्तं भवति, इति ॥ 

इदयेतरयत्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथपारण्यके तृतीयाध्याये 
पष खण्ड; ॥ ६॥ ( १४) 

अक्षराः पूवमेव [ एे० आ० १ अ० ३ सख० ३ ] व्याख्यातः । 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचि माधगरीये वेदार्थप्रकाश रेतरेयनाह्मणारण्यक- 
भाप्ये प्रथमारण्यके तृतीयाध्याये षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ ( १४) 

अथ सप्तमः खण्डः । ( प्श्चदश्चः ) 

पृक्तमपि प्रहस्य पामन्येन प्रहेप्ाममिधाय एुनिरोषकरेण प्रदपाऽभिषीयते | 
तत्र प्रथमं सृक्तं प्रशेप्तति-- 

तदिदास भुवनेषु अयेष्टमिति परतिपथते य 
ऽये तसहन्पहदरदू पसम्रदधमेतस्याहो रूपम्, इति ` 

परथमे श्क्खं प्रारमते । अतिशयेन बह्वृद्धं जेषं तादृशम् । 

[कतां सु त इत्यादि प्रशेप्तति- 
तासु ते कीतिं पयवन्पहित्वेति महः 
्रहूपसमृद्धमेतस्याहो रूपम् ; इति । 

मय इदित्यादि प्ररंति--] 

धरय इद्वावृधे वीयायेति वीयैबदूपसम्द्धमेतस्याहो रूपम्, इति । 

भूय इदित्थमिन्दो बी्यीय शौर्यं वावृभे बृद्धि प्राप्तवान् । ीवशब्दस्य 
्रुतत्वादहवो दूपस्य वीयवत्छम् । 

अय तृच प्ररप्ति- 
नणाय सा नृतमं गीभिरुकथेरित्युक्थं बा एत 

ॐ 

ददृरुक्थवदूपसमरद्धमेतस्याहया रूपप्र्) इत । 
अ 0 

उत्तिषठ्युत्कप प्रभोत्येमिसितयुक्थानि राखाणि तदरूपामिगीमिहं इन्द तृणाय 

तदिदाप्र मवेषु०--ऋण प° म० १०० १२० ऋ० १ । तांसुते 
की०-कऋ० प° म० १० सू० ९४ ऋ० १। मूय इद्वध त° म० 

१ स्०९१ ऋ० १। नणमु ला०-ऋ० ० म० ३ स्० ९१ ° ४। 

# एतिहान्तगैतो म॒ल््रन्धो मृलपुप्तकरेभ्य उद्ुलान्यश्च प्रकल्प्यत्र निवेशितः । 



५२ शरीमत्सायणाचार्पविरचितभाप्यसमेतम्-- [प्रथमाएण्यके- 

सर्वेषामपि पुरुषाणां मध्ये नृतपमृत्तमं पूरुषं त्वामृतिनोऽचन्तीति शप्र्टम्यम् । 
तदेतन्महात्रतास्यपहरक्थमुत्कषहेतुत्वात् । उक्थवदित्याद्वि पर्ववत् [ एे० आ० १ 
अ०२ख०२]। 

सक्त प्रशस्य ग्यतिपक्तपादयोरत्रन्यूनतां प्रहप्तति- 

नयुनाक्षरे प्रथमे पदे विहरति न्ने बै रेतः सिच्यने 
सयुने पाणा न्पुनेऽद्नाद् प्रतिष्ठितमतषां कमानापव- 
रुद्ध एतान्कापानवरुन्पभे य एवं वद्, इति । 

“तरिरा [ऋ० पण म० {२ मृ० १२० ऋ० {] इत्ययं प्रयमपदर) 

दशाक्षरत्वदेकेनक्षरेण चिष्टुम न्यूना (नद वः" [क० प म० < मृ° .६९ 

कऋु० २] इत्ययं पादः प्पक्षरलारेकेनाक्षेण न्य॒नाऽनृष्प्यादद्रयं व्यनिषक्तं 

मवति । न्यूने वा इन्यारििं पमेव [ए० आ० { अग { न° र| 
स्यास्यतम् । 

““तदिदापि'' [ ऋ पं० मन {० मृ० {५० क्रु १] इयस्यामनि द्विती 
यपादाक्षरपंल्यां प्रशति- 

[दर दृशाक्षरे भवन उभयोरनाद्ययोम्पाप्ट्यं यन्र 
पदरशरचपादकमिन्यष्रदृशाएादशान्नगाण भवनि यानि 
दृश नव प्राणा आत्मेव दशमः साऽऽन्पनः संम्करनि- 
रट्टा उदयन्तेऽश्रुन यद्न्करापरयत य एव व, 2 ।| 
इयेतरेयव्राद्मणारएण्यक्ाण्ड प्रथपारष्यक तनीयाध्याये 

सप्रमः खण्डः || ७ ॥ ( १५) 

शिरि पप्रच्दद्राणि, अपामाग द्र, ननिप्रतेन प्राणानां नवतरम् । अनने- 
वाभिप्रायेण श्रूलन्तरे पठ्यन-- स्पत व शापण्याः प्राणा द्राकवानचातरिति नव" 
[इति] । दशमात्षरं नन्जीवात्मम्व्पम् । यथाक्तनवप्राणापक्षया दश्मतात् । अता 
या दश्ञाक्तराक्तिः मेयपान्पनः सस्रिः, अति्तयहेनुः । चनृतिनिषु व्यनिपिक्ता- 
थपु प्रयक्षरपचय मलयष्टव्रष्वक्षराण्यु्न्न) अवशिष्टानि दिप्यनं । तान्यवमृक्त- 
प्रकरण यावद स पृमान्यद्यन्कामयत तत्तत्रप्राति॥ 

इनि श्रीमत्ायणाचायतरिरनिने मायाय वेद्।यधरकाशच त्रेयव्राद्मणारण्यफ- 
माप्य प्रथमार्ण्यक्र ननायाध्याय प्पतमः तण्ड: ॥ ७ ॥ ( १९) 

ॐ द्रष्टव्यमिति ग. पस्नर शायिनः प्राहः । + एननिदरान्तगन मृत मुरपृस्तक न्य उद्भव्यात 

निवकशितम् । + एनस्माप्रक कियात्रटिनम् । 

१ स... स्क्य वदन्क । २. व्वादकयावरपमेय । र ।॥ 



अध्या०६ष०८(११)] एेतरेयारण्यकम् । ५३ 
अथाष्टमः खण्डः । ( षोडशः ) 

^तदिदाप्त" [ ऋण म० म० १० पू० १२० कऋ० ! ] इत्यादिमृक्तगताना- 
मृचां “नदं वः” [ ऋण पण म० < सू० ६९ ऋ० र् ] इत्याद्विकया सह यो 

ग्यतिपङ्गः पूष [९० आ० {अ०६ ख० ९] विहितस्तमेतं विधिमनू्य नद्- 
दाब्दं भ्याच्े-- 

ता नदेन विहरति प्राणो ष नदक्त- 
स्मास्ाणो नदन्त्सवैः सेनदतीव, इति । 

नदशब्दवान्मच्रा नद इत्युच्यते । ताः सूक्तगता ऋचो नदशब्देपेतमन्नेण सरह 

विहरति भ्यतिषनति । तस्षिन्मन्रे यो नदशब्दः स प्राणमाचष्टे । प्राणस्य कायो- 
पेतत्वात् । यस्मादेवं तस्मादखिषेपु देहेप्ववत्थितः सेः प्राणो नदज्शाग्रं करबन्सं 

नद्तीव, मुपुप्यादो समाश्वासरूपेण सम्यग््वनि करोत्येव । 
नदृ शब्दोपेतस्य मन्रस्याक्षराणि पादाश्च प्रदंपति- 

नदं व॒ ओदतीनामिती ३ उष्णिक 
भवलयनुषप्पादेरायुत्रां उष्णि्वागनुषरु 
परदसिमिननायुश्च बाच च दधाति) इति । 

नदं व इत्यस्या कऋचश्चतवारोऽपि पदाः प्रयेकं सपताक्षराः । तृतीये पदेऽश्चिया 
इलत्र पकारादिः ए्रयगक्षरतेन गणनीयः । तथा सयष्टाविशत्यक्षरोप्णिक्पपचते । 

पादपख्यया लियमनष्टुप् । चत्वारो ह्यत्र पादाः पव्यन्ते । उष्णिहस्तु त्रय एव 
पादाः । एवपक्षरेः पादे च्छन्देदवयप॑पत्तिः । अत्रोष्णिह आयुर्तुत्वादनुष्टभो 
वाग्िषयत्वाचच व्यातमकस्य तस्य पठेनासिमिन्यजमान आयुबरीचं च संपादयति । 

अस्या नदवल्या ऋचोऽहःपृक्तत्रये तृचे च प्रत्यृचं व्यतिषङ्क प्ति वा प्रथमाऽऽवृत्तिः 
सप्ते । “ तदिदाप्त " [ ऋण प० म० १० सू० १२० ऋ० १ ] इत्यनयौ 
प्रथमया सह ॒व्यतिषिक्ताया नदवत्या्िरावृत्तौ त्यां महित्वा पश्चविंशतिततर्या 
पेपदयते । तमतां नदवत्याः संस्यमृगक्षरपल्यावत्यशं पति-- 

ताः प्रथमया पश्चविशतिभेवन्ति पशवश्च 
आसा पश्विः प्रजापतिं हस्तया अङ्कुलयां 
दत्र पाद्याद्रारश्द्रा बद्र आत्मव प्ज्चावश 

नदं व ओदतीना०-ऋ० प° म० < प° ९९ ऋ २। 

१ क, '्दुल्यायास्त्व्र" । २ क. ध्या पठिन प्र । 



५४ श्रीपत्सायणाचायेबिरचितभाष्यसमेतम्- [!प्रथमारण्यके- 

स्तमिममात्मानं पञ्चविंशं संस्कृरुतेऽथो पञ्विश्चं वा एत- 
दहः पश्चवि्च एतस्याहः स्तोपस्तत्समेन समं प्रतिपयते 
तस्माद एव पञर्विंशति्भवन्ती यध्यात्मं पञ्चविंशः, इति। 

पञचविशतिभवनतीयनत पतैवत्-{ ० आ० १ अ० ६ न° ९ ]व्यास्ययेम् । 
अत्राध्यातममधिदैवनं चेत्युमयया संख्या प्रशस्यते । तत्र हस्तपादादिगणनया योऽग 
पश्चविंशत्यवयवममृहोऽभिहितः सोऽयमध्यासमं द्र्य: । आत्मानं यजमानस्य दहै- 
न्दियारिततवातमधिकरद वतेत इत्यध्यात्मम् । 

यपि पश्चविंशः प्रनापिरिवयक्तसादथिदैवतप्रशंमाऽपि कलव तथाऽपि प्रका- 
रान्तरेण पुनः प्रेषति- 

अथाधिद्रवतं चकषः श्रोत्रं मनो वाक्पाणस्ता एताः 
पश्च दूरता इमं विरः परुषं पश्च हैवेता देवता 
अयं किटः पुरुपः साज्राऽऽ रापभ्य आ 
नवभ्यः सवः साङ्ग आप्यते तस्मान्मर्बाणि 
भृनान्या पिपीलिक्राभ्य अप्रान्यव जायन, शि। 

अथ मनप्यशरीरगनपव्पिशनिपम्याप्रर माननम् । अधिद्रवनं देवताशरीर- 
गता पचविंशयन्तमूना पञ्चमस्य प्रतस्ये । तद्था--चक्ुरादयः प्राणानता एन. 
च्छञ्दाभिधेया या देवताः सनिता एना दूवनाः पश्चमन््याका इपर पुरूपे मनु- 
प्यदेहं प्रविष्टाः । तया चोपरिण्रदाप्रम्यन--"भदित्यश्वतुमृत्वाऽषिणी प्राविशन् › 
दिशः श्र भृत्वा करणा प्राक्रहन् [ ए० आ०२ अ०४ म्र २] इत्याद्विना। 
यथा दवाः पृहपशरीरे प्रिष्रलयाऽयं पुरपः पलाप्यता दूवताः प्रात्रिशन् । ए- 
मत्रान्येन्यप्वरे्या नाम नादरा्म्यापत्तिः। मव विस्पष्टा क्रियन--म पुरुपा देवताभिः 
प्रविष्टः स्वयं च देवताः प्रव्ियात्रास्मिन्धररे टोक्वप्मनननाशपयन्तं च सर्वोऽपि 
साहः सपृणावयव आप्यत प्रात टद्यते । यम्मादेवं नक्षगद्रमिमानिदवतानामारि 
त्याद्ानां दहस्य च परम्परतदरास्यं तस्मालिपपालिक्रापयनत प्व प्राणाशन्तरादरी- 

न्दिधलत्तद्र।टकश प्रपृणा णव जायन्त । अनया दवतागनपश्तमस्यारुपावयवप्रशं- 

सयासल(मया तफोदूवयविस्पा पञ्चावश्ानेपय््या प्रह्यम्ना वादनन्या | 

व्रह्मणाक्तऽय प्पातर)रकमचरमदाह- 

तदक्तमृषरणा, टति | 

१ग. ध. द्वच ।रग. धर. "खष्रा ्।३ग. प. 'नानामादिवादरिमिः । ग्ग, 
-सल्यया हः । घ. गर्ययाघ्व । ५ म... "मातद् । 



अध्या० \स०८८१६१)] एतरेयारण्यकम् । ५९ 

चक्षरा्यमिमानिदेवतानां तत्तदिन्धियद्वारा देहप्रवेशषादेहस्य च तामिसीरिन्दियै 
स्तादात्म्यापत्तेश्च पिपीलिकान्ताः सरव प्राणिनः पेपृण उत्चन्त हृति यद्राह्यणेनोक्तं 
तदेवषिणा पहक्लधलयारिना मन्नेणाप्यक्तम् । 

सोऽयं मन्न: संहितायामेवं समान्नायते- 
"पहश्था पञ्चदशान्युक्था यावदूद्यावापूथिवी तावदिततत् । 
सहस्रधा महिमानः पहं यावद्रद्च विष्ठितं तावती वा” इति । 

[ कऋ० स० मण १० मण ११४ ऋण < 

अस्यायमथः--प्हस्तया सहक्तसंस्यक्रेषु ब्रह्मदिपिषीटिकानेप देहेषु पश्दश्च- 
सख्यकान्युकथत्कृानि तरिचन्त इति शेषः । चक्षः श्रोत्रं मनो वाक्प्ाण इदेतन्प- 

श्वकं तदाधारत्वेन मातापित्रोः पकाशष्रद्रनानि प्रथिव्यपेजोवाखाकाश्चह्पाणि 
मृतानि तानि मातृमेवन्धीनि पितमेवन्धीनि मिदिला दश्च पप्यनते, चक्षरारिपश्चकं 
चेत्येवं पञ्चदशाङ्गानयुन्कृष्टानि । इत्यं प्राणिहेपुपपनेषु देहेषु (भध्यावप्रथिव्योत्प 
रिमाणकमेव(णे विते) तत्रमणि(ण) देहनति(त) सपत्तम् । ) सहखयः सहशपंस्या- 
केषु देहेषु सहस्रं महिमानः पह्पंष्याक्रा महानो ग्यवहारपरेषा इश्यते । प्रति- 
विषयं प्रतिक्षणं दरौनश्रवणादिव्यवहाराणां निप्पत्तः ¡ ब्रह्म जगत्कारणं पयन्ञाना- 
दिरूषं वस्तु तस्तु(तु) नानाविधग्राणिदेहर्पेण यक्दमिधेय मृत्वा विरेषेण स्थिते 
तावती तत्परिमाणा वाग्भवति ] एककम्यामिपेयाथेसयेकेकनामपिक्षणात् ! अत एवा- 
(स्यत ध्रयते--^्राणि रुपाणि विचित्य धीरो नामानि कृतवाऽमिवदन्यदाप्ते" 
[तै० आ० प्र० ३ अ १२] इति । 

तस्यैतस्य व्याष्यातस्य मन्रस्य प्रथमपाद व्याच्े- 
सहस्रधा पञ्चदशान्युक्थेति पश्च हि दशतो भवन्ति, इति । 

चश्ुरादीनि पञ्चाऽऽकाशादीनि मातृपितृपंजन्धीनि मूता द्ौकाततपृणैदेहह्पेण 
निष्पायनते | 

द्वितीयपादं व्याच्े- 

यावदृद्रावापृथिषी तावदित्तदिति यावती 

सहछ्तधा पशवरशान्युत्था ०--कर० प° म० १० पू० ११९ ऋ० < । याव. 
द्द्यावाष्रथि०-ऋ० प° म० १० प्० ११९ ऋ० ८। 

# एतचिहान्तर्भतो ग्रन्थः किचिदसंबद्र इति तत्स्थाने संहिताभाष्ये विद्यमानो म्रन्थोऽत्र 

लिद्यतेऽभैबोधस्य सौलभ्याय । स॒ यथा-“दावाप्रथिव्योया वदयत्परिमाणमस्ति तावदित्तत्परिमा 

णमेव्राऽऽत्माधिष्टितं प्राणिदेह जातं भवति । रिच” इति । क 

१क.ख,घ. "मेवसः।२क,ग, घ. नन्युत्कृः।३ख, ग, घ, राद्रका । 



५६ ्रीमत्सायणाचायेबिरवितमाप्यसमेतम्- [! प्रथमारण्यके- 

वै द्यावापृथिवी तावानात्मा, इति । 
आत्मा देहविशिष्टो जीवात्मा । चवप्रथिव्याछकयाजैव्दहे पृणत्वादात्मनल. 

तपमानपरिमाणतवं द्रष्टव्यम् । 

तृतीयपादं व्याच्ट- 

सहष्षधा महिमानः सदस्रपित्युक्थाः 
स्ये तद्रूनु पदति प्रहयति, इति 

यवन्त्युक्थान्युल्कृष्ानि चक्षुरादीनि सन्ति तान्येव तत्तेन महिमा(म)श्ेनानु- 
वदत्यमृपिमन्रो मदति हषनि । तथा महिमा(म)शब्दप्रयोगात्तन्यज्गानि महयति । 

चतुथपादं भ्याच्े- 
याबद्रह्म विष्ठितं तावती वागिति यत्र हषच ब्रह्म 
तद्राग्यत्र वा वाक्तद्रा व्रह्मत्यतत्तदुक्तं भवति, इति । 

ब्ह्मवामिपेयं जगत्यदाथूपेण (यत्र) यत्राति तत्र तत्रामियायकं नाम तथा 
यत्र यत्र वाचकः शढ्दम्तत्र तत्रामिप्रेयपदाथ व्रद्मलयतमन्वन्यत्यापरिम्वद्पं मवति । 
तदवमुदादनेन मनच्रण चक्नरदिपश्चकापननगत्नृप्रशंपनाचक्रगदिगनप्चपरस्याद्रा- 
रेण पश्चविशनिमस्या "नदं वः" [ कऋ० म० म ८ म० ६९ ऋ० २] श्येन. 

द ह्वृत्तरपा प्रशस्ता मवतानि द्रष्टव्यम् | 
जय त॑त्तत्मक्तगतामूकनंस्यां कमण प्रशेपितृमामृक्तगनां मेम्यां प्ररेमत्ि- 

प्पां बा एषां सक्तानां नवचं प्रथमं 
नबे व प्राणाः पराणानां ङ्क्य, इति । 

ितिधानि मक्तानि शम्राथ "नदं वः [ ऋ० प म० ८ म॒० ६९ कऋ०र) 

इत्यारिकया स्यनिपक्तानि केवद्रानिं चनि । तच्राऽऽ्रनपामित्यनेन पदेन व्यतिषि- 
क्तानि परामृदयन । “ता नदन विहरति" इत्येवं व्यगिपक्तानामनन्तममव प्रकृनलरान्। 
दविनयिनेषामित्यनन स्यतिषक्तन्लभूनानि केकयान परामृदयनते । नानि च ^ तदि. 
दाम" (करण मं० म० {० मृ० १२० ऋ० १) दत्यारिय्यारयानप्रकृनानि। 

तत्र याऽ(नाोक्षगयानना-- एषां व्यनिषक्तानां मध्य यानि कवद्नि भन्ति, ये 

(ोषां कव्यानां मध्य यलरधमरे नदिरामनि मृत तन्नवम् । प्राणाश्च देहगनच्चद्र 
वर्निना( ना ) नवसष्याकरा अनः प्राणमपादनाभ नत्मक्तं पद्यत । 

सहा महिमानः हम्रं०--ऋं० मं प० १० मृ० ११९ क्रु ८ । यत्र 
रहम विष्ठितं तावनी०-क्रु० मं० म० १० म० ११९ ऋ० ८। 

8 श) [ न 1 कः 

१कृ.ग्, ध्, ततम | 



अध्या° स ०८८१६) एेतरेयारण्यकम् । ५७ 

^ तांपुते" [ऋ० ० म० १० पू० ९४ ऋ० १] इत्यादिद्वितीयपूक्त- 
मतामृक्पेस्यां प्रशेप्रति-~ 

षटुचं मवति षट्षा ऋतव ऋतूनामाप्त्ये, इति। 
^“ भूयः ” [ ऋ० पं० म० ९ पू० ६१ ऋ० १] शलादितृतीयपूक्तगता- 

मरक्ष्यां प्ररपति- 

पश्च्चं मवति पश्चपदा पङ्कः प्क अन्नमन्नाचस्वावरुद्धे, इधारि । 

पङ्िरछन्दः पश्चमिच्छन्दःपदैस्पेतन्नं च पडच्छन्दःपाध्यत्ालेत्रपु धैङ्कि- 
ख्पणोक्त(त)त्वाद्रा पङ्किरूपम् । तस्मादियं पश्चप्तल्याऽन्नप्राप्त्यै मवति । 

णामु चा" [ ऋ० पं म० ३ स्० ९१ ऋ० ४] इत्यादिको यस्त॒च. 
सद्वतामृकतस्या प्रहेप्तति- 

तृचो भवति जयो वा इमे त्तो रोका 
एषामेव लोकानामभिनित्ये, इति । 

५ त्रयो वा " इत्यादि एवमेव [ रे० आ० १ अ० १ ० २ | व्यास्यातम् । 
केवलानि मूक्तान्युचश्च सेख्याद्रारा प्रशस्येतानि प्रकारान्तरेण प्ररीप्तति- 

ता अभि संपन बृहतीं छन्दोऽएतं देवलोकमेष आतमवु दैवैष- 
विदेतयेव संपदाऽपृतमेवाऽऽत्मानमभिसंमवति संमवति, इति ॥ 

इत्येतरेयत्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके ठतीयाध्यायेऽ- 
टमः खण्ड; ॥ ८ ॥ ( १६ ) 

इति वहवृचब्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

ताः पूक्तगता ऋचोऽमि पवतो बृहतीं छन्दः पंपचन्ते । तचथा-तरिष्टष्ठन्द- 
स्कापवृष्वेकेकः पाद एकादशाक्षरोऽषटक्षरेण “ नदं वः" ( ऋ० पै० म० ८ पृण 
६९ ऋ० २ ) इल्यादिमच्रगतेन पदेन युज्यते, तेतदष्टीदशाक्षरात्मकं पादद्य- 
मेकमर्धं भवति | तादृते द्वे अथ षरटूरशदक्षरां बहतीं प्राप्नुतः । एवं त्रयोर्विशति- 
सेख्या ऋचः स्तवौ अपि “ नद वः " इत्यादिपहिताः पटू चत्वारिशद्बृहतयो मवन्ति । 
तदेवं दहतीं छन्दो विनाश्षरहितं देवलोकं तस्रधिहेतुत्वत्तादशं छन्दः संपद्यत इति 

# अत्रेतिशब्द एव केवलो भ्येक्षितः, सवैत्र तन्मात्रस्यैव प्रहणात् , प्रहीतुमृचितत्वाचच । परं 
चैवमेव पाठः सकृलादशेपुस्तकरेषु । + ीहियवादिरूपम् । 
कक न ------ --न -------- == ==!" = - ~ -~ ~ =-= ~~ = ~ ~= ~र ^ ० त जन ज 

१क. स. प्श ।२ग.घ्. क्षि" 



५८ भ्रीमर्सायणाचायतरिरवितमाष्यसमेतम्-- [!प्रथमारण्यके- 

पर्त्रान्वयः एष इटश्च बहतीपष आत्मा पशक्ष्याकारस्य श्रय मध्यरेहः । 
पञ्षप्च्छादिमागाश्चोपरिष्टादमिधस्यन्ते । एवमु दैवानेनेव प्रकरेण प्क्षयाकारस्य 
मध्यदेहः । संपादित इति शेष॑ः । यः पुमानेवरं वेति ध्यायति पत॒ पुमनेतयव संपदा 
पिदेहमध्य्षपादनेनामृतपेत्राऽऽस्पानं पिनाश्चरहितं खरूपममिसंभवति) तय्य- 
नप्हिते महाक्रतो कमणा मनुप्यवरच्छीषरं विनाशरहिते देवजन्म प्रा्रोतीचयधः । अम्या 

सोऽध्यायप्तमाप्त्यधः ॥ 

इति श्रीमत््ायणाचार्विरनिते मधत्रीये वेदाथप्रकाश रेनरेयव्राह्मणारण्यकमाप्ये 
प्रयमरुण्यक्े तृनीयाध्यायेऽष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ ( १६ ) 

इति श्रीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदाथपकाश रेतरेयत्राषणा, 
रण्यकमाप्य प्रथमारण्यके तुनी याऽध्यायः ॥ २ ॥ 

अथ प्रथमारण्यके चतुर्थोऽध्यायः । 
तत्र प्रथमः सण्डः । ( पप्रदकश्षः ) 

त॒तीयऽध्याये निप्कवर्यशन्रम्य प्पाकागम्य मध्यदशमगम्नरचोत्तरम् क्तावयव- 
निप्पादयोऽभिहिनः । अथ चनुरथ प्रीवादिमागाविपत्त । तत्राऽऽदावात्ममागस्यावप्ाने 
पठनीयामृचं विधत्ते-- 

अथ सुदरदोहाः पराणो पर सृददोद्यः प्राणेन प्राणि संदूधानि, [इनि।] 
अथ शच्म्य मध्यमागकयनानन्तरं सूददाहाः पठनीया । मृदं स्वादं परप 

देग्ीति मूददोहाः कामपरेनृरित्ययः | तद्राचकाऽयं शब्दा यस्यामृनि '" ता अम्य 
मुदरोहपः ” [ ऋ० मं० म ८ मु० ६९ ऋ०३] इत्यवख्पा या वतते 
साऽप्यकपूददोहासां मूददाहममने पटन् । मयमृकपददाहःशब्देनामिधीयने । मेयं 
प्राणस्वग्पणे(पिण्ये । यथा प्रणवरायुः मृत्रातमा सन्सर्वषां शरौरावयतवानां सथाता 

भवति, एवमियमृक्मर्केषां शचमागानां( णाँ ) मभ्य दहगर्रादीनां सेयन्री( धात्री ) 
तश्मात्पर्यतयवं पटनीया स्यात् | भम्य मध्यमागम्याने तत्पाठाऽभिहितिः। 

मध्यदेहमागं समाप्य प्रीवामागं त्रिवत्त- 

अथातो ग्रीव्रासा आचक्षत यथा न्द सयुष्िहृ इति, इति । 

अथ मध्यदेहकथनाननरं यम्मात्यद्ीराम्यमागः(?) पश्ष्याकारभ्यपि्षितोऽतः 
कारणाद्रीवारूपा ऋचः हंमन् । ता ऋनः शावानराभिज्ञा आचक्षते । अत एव 

ज अ 
जक च ~~~ ~~ * ~~~ 

१९... ठशः मं । २क. ल. ष. ध. । पुमनिवय.। 



अध्या०४ ०१८१७)] पेतरेयारण्यकप् । ५९ 

पमे शौनकेनोदाहताः--^ रीवा यस्पेदमारजः " [एे० आ० ९ अ० २ ० १] 
इत्यादिना । ताश्च तिक ऋचो यथाछन्दसमध्यापकप्र्षिद्धवेदपाठमनतिक्रम्यगक्षरग ~ 
णनया तिल उष्िहः सेपचन्ते | तत्र च्छन्दःपूरणायाक्षरन्तरपकषेपं पुरुष हइत्या- 
दिवदपक्षते। 

ओवामागानन्तरमपि पूर्ववत्सुरदोह॑पं विधत्त- 
अथ सृददोहाः पराणो वे सूददोहाः प्राणेन पर्वाणि संदधाति, इति। 

गरीवामाग प्तमाप्य रिरोभागं विधत्ते-- 

अथातः शिरस्तद्वायज्ीषु भवलप्रं वै छन्दसां 
गायत्यग्रमङ्गानां रिरस्तदकेवतीषु मधद्यभ्निवा 
अक॑स्ता नव भवन्ति नवकरपालं वै शिरो दशमी 
शंसति त्वकेशा इये सा भत्रल्यथो स्तोपातिशं- 
सनाया एव तौ शरिषटब् स्तोमौ भवतो गायत्रं च 
च्छन्द एतयोपै स्तोपच्छन्दस्येः भरनातिभवु 
सर्वमिदं प्रनायते यदिदं रिच परजालै, इति । 

रीवानन्तरं शिरपोऽक्ष्ष्यत्वाच्छितेमागं शत् । स च शिरोमागो गायत्री 
छन्दष्क स्वध द्रष्टव्यः, शिरोगायत्योर्रत्वप्रम्यात् । पिपृक्ोः प्रनाप्तेः प्रथमं मुखतो 
गायत्री पमुतन्ना। [एतच] यज्ब्राह्मणे दर्ट्यम्। उत्मानस्य देहस्य शिरः प्रथमं 
योनिमिगीच्छतीति शिरपोऽप्यग्रतवम् । गायत्नीणां बहूनां विचमानत्वाद्कंवतीष्विति 
विरेष्यते। “इन्द्रमिदाथिनः' [० स० म५ १ सू० ७ क्र° {] इलयादिह़ सूक्तं दश्च 
तत्रल्या ऋचोऽकेवलः । “इन्द्रपरैमिरक्षिणः [ ऋ० सं० म० १ ० ७ कऋ० १] 
इलयेवमर्कशन्दयुक्तत्वादरकव्य इत्युच्यन्ते । अतोऽ्नियुक्ते(क्तते)न प्रशस्तत्वादकंवतीः 
दंपेत् । ताखिन्दमिद्राधिन इत्यादिकानां य ॒एकश्चषंणीनामिलन्तानां संया प्रयता 
नवेति वाक्येन प्रशस्यते । नवपतर्याकानि कपाछान्धेकषा पंयोञय प्रजापतिना मनुष्य. 

शिरो निमितम् । एतच्च (अथं च(?)) मृतपुरुषस्य रिरि शोर्षणे(षेण) त्वगादावपगते 
सतयस्थिगतो विभागो बुद्धिमद्धिरुदधततं शक्यते । एतदेवाभिप्रे तैत्तिरीयकाश्राऽऽम- 
नन्ति--“ तस्मान्नवधा शिरो विष्यूतम् ” [ तै० प अ० ६ प्रण २अ० १] 
इति | यातु ५ इन्द्रंवो विश्तस्ररि” [ऋण प्तं म० १ पू ७ ऋ० १०] 
इति दश्षमी तच्छतने शिरःकपाङानमुपरि स्वक्पादिता भवति । तस्यां त्क्च्यपि 
केशाः संपादिता मवन्ति । अपि चेयं दशमी सा सामगानां ंबन्धिननिवृ- 

१ क. “ध्याय । २स.ग. ध. द्टृष्यविः।३क, ति रोमञ्चो । ४ क. णग तत्व । 
ख. घ, वणल । ५ क. ख. गानीसं। 



५८ भ्रीमत्सायणाचा्विरचितभाष्यसमेतम्-- [!प्रपमरण्यके- 

र्त्रान्वयः । एष ईदश्नो बहतीमध आत्मा प्क््याकारस्य कखस्य मध्यदेहः । 
पज्पच्छादिमागाश्चोपरिष्ठादमिधास्यन्ते । एतमु हैवानेनेव प्रकरेण प्क्ष्यकारस्य 
मध्यदेहः । संपादित इति शेष॑ः । यः पृमानेत्रं वेत्ति ध्यायति स॒ ॒पुमाननतयव संपदा 
पक्िदेहमध्यप्पादनेनामृनपेवाऽऽन्पानं त्रिनाशरहितं खरूपमभिसंभवति) तद्या- 
नप्रहिति महात कर्मणा मनुप्यवच्छीघ्रं विनाशरहिते देवनन्म प्रापरोतील्यथः । अम्या- 
सोऽध्यायप्तमाप्त्यधः ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचयत्िरचिते मायवीये वेदायप्रकाश ठेतरेयत्राह्मणारण्यक्रमाप्ये 
प्रयमारुण्यक्रे तृनीयाध्यायेऽष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ ( १६ ) 

इति श्रीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये बेदायपकाशच पेतरेयत्राष्णाः 
रण्यक्रमाप्य प्रथमारण्यक्े तुनीयाऽध्यायः ॥ २॥ 

अथ प्रथमारण्यके चनुर्थोऽध्यायः। 
नत्र प्रथमः खण्डः । ( पदशः ) 

ततीयऽध्याये निष्केवट्यकातरम्य प्र्थाकारम्य मध्यदृश्मागम्नचात्तरमक्तावयव- 
निप्पाच।ऽभिहितः । अथ चनुर्थं प्रीवादिमागानिधत्त । तत्राऽऽद्वात्ममागम्यावमाने 
पठनीयामचं व्रिवत्ते- 

अथ सूदरदोहाः प्राणो र स॒ददोहाः प्राणेन पर्वाणि संदधानि, [ इति।] 

अथ शच्रम्य मध्यभागकयनानन्नरं सुददाहाः पठनीया । मृदं स्वादं पर 
देग्ीति मूददाहाः कामपेनृरित्यथः । तद्राचक्ाऽयं शब्दा य्यामृनि '" ता अस्य 
मुदरोहमः '” [ क्रु० मं० म० ८ मृ० ६९ ऋ० ३] इत्यत्ह्पा या वमत 
पाऽप्यक्मृददाहासां मूददेोहममृनं पटन् । मयमृक्मृदराहःशवदेनामिधीयने । सेयं 
पराणस्वरूपणे(विण्ये । यथा प्राणवरायुः मूत्रात्मा सन्प्वेयां शरीरावयत्रानां सेप्राना 
मत्रि, एवमियमूक््वेपां शश्रमागानां( णां ) मध्य दहग्रीवादीनां मयन्री( धात्री ) 

त्मात्परयवयवं पठनीया स्यात् | अम्य मध्यमागम्याने तत्पदाऽभिहिनिः। 

मध्यदेहमागं समाप्य ग्रीवाभागं तरित्त- 

अथातो प्रीबासला आचक्षते यथा दन्दरसपष्णिहू इति, इति । 

अथ मध्यदेहकथनानननरं यम्पात्पदीगम्यभागः(2) पश््यक्रारस्यपितिनो जतः 
कारणाद्भीवारूपा ऋचः शम् । ता ऋनः शातराननराभिन्ना आचक्षते । अत एव 

क~ 9 

१क. सख. ध. दशः ये । २९. ख. षर. थ. । पूमनिव य. । 



अध्या० ४० {(१७)] पतरेयारण्यकम् । ५९ 

पथमे शौनकेनोदाहताः-“ ग्रीवा यस्पेदमारजः ” [ए० आ० ९ अ० २ त° १] 
इत्यादिना । ताश्च तिन्न ऋवो यथाछन्दसमध्य।पकप्रपिद्धवेदपाठमनतिक्रम्पर्गक्षरग - 
णनया तिल उष्णिहः संपन । तत्र च्छन्दःपूरणायक्षरान्तरपर्षेपं पुरूष इया 
दिवदपक्षन्ते। 

ग्रीवामागानन्तरमपि पूवंवत्पूददोहंपं विधत्त-- 
अथ सूददोहाः प्राणो वे सृददोहाः प्राणेन पर्वाणि सेदधाति, इति । 

ग्वामागं प्माप्य रिरोमागं विधत्ते- 

अथातः शिरस्तद्वायतरीषु भवलग्रं वै छन्दसां 
गायत्यग्रणङ्गानां शिरस्तदकैवतीषु भवदयभ्निवा 
अकरस्ता नव भवन्ति न्रकेपालं परे शिरो दकषीं 
हसति त्वकेशा इदेव सा मत्रल्यथो स्तोमातिश्ं- 
सनाया एव तो त्ि्ब सोमौ भवतो गायत्रं च 
च्छन्द एतयो स्तोमच्छन्दसोः प्रजातिमद 
समिदं प्रजायते यदिदं कंच प्रनादयै, इति । 

रीवानन्तरं शिरपोऽेक्ष(्ष्य)त्वाच्छिरोमागं शंपेत् । स च तिरोभागो मायत्री- 
दन्दस्कष्ृ्ुद््टम्यः, शिरोगा़योरग्रतवप्राम्यात् । पिक्षो; प्रजापतेः प्रथमं मुखतो 
गायत्री समुखन्ना। [एतच] यजुब्राह्मणे दरष्ट्यम्। उतच्मानस्य देहस्य शिरः प्रथमं 
योनेरमिगच्छतीति शिरपरोऽप्यगरतवम् । गायत्रीणां बहूनां वि्यमानत्वादकैवतीष्निति 
विशेष्यते । “इन्द्मिद्ायिनः [ऋ० त०म५ १ सू० ७ त° १] इत्यादिक सूक्तं दश्च 
तत्रला ऋचोऽकंवलयः । “नद्रपकरेमिरकिणः' [ ऋ० सं० म० १ सू० ७ ऋ० १] 
इयेवमर्कशबन्दयुक्तत्वादर्कवत्य इत्यच्यन्ते । अतोऽ्नियुक्ते(क्तते)न प्रशसतत्वादकंवतीः 
शपेत् । तालिन्द्मिद्वाधिन इत्यादिकःनां य॒ एकश्वष॑णीनामिलयन्तानां संख्या प्रयता 
नवेति वाक्येन प्रशस्यते । नवपतस्याकानि कपाछन्येकथा संयोज्य प्रजापतिना मनुष्य- 

शिरो निमितम् । एतच (अयं च८?)) मृतपुरुषस्य रिरमि दोर्षगे(ेण) त्वगादावपगते 
पल्यस्थिगतो विभागो बुद्धिमद्धिरुद्धेतं शक्यते । एतदेवाभिप्रे तैत्तिरीयकाश्वाऽऽम- 
नन्ति--““ तस्मात्वधा रिरो विष्यूतम् ” [ तै० प्त अ० ६ प्रण २अ०१] 
इति| यातु “ इन्द्रं वो विश्वतस्षरि' [ कऋ° प° म० १ सू० ७ ऋ० १०] 
इति दक्षमी तच्छक्तने हिरःकपाड्ानामुपरि त्वकपादिता मवति । तस्यां त्वच्यपि 
केशाः स्ंणदिता मवन्ति । अपि चेयं दक्षमी सा सामगानां पंबन्धिनश्ञिवृ- 

१ के, ध्ध्यायकः ।२ख.ग. घ. स्यति"! ३ क. ति रोमश्ञोः। ४ के. णग तत्व । 
ख. घ, पणत. । ५के. ख. गनी सं । 



६० श्रीमत्सायणाचायंविरचितमाष्यपतमेतम्-- [प्रथमारण्यके- 

दास्यस्तोमविशेषातिशयेन शं पनार्थे संपद्यते । स्तामगा हि शिरोमागं स्तुवन्त इन्द्रमि- 
द्राधिन इत्यादिषु नवस्क्षु चाऽऽवृत्तिरहितं त्रिवृत्साम संपादयन्ति । न त्वत्र तेषां 
दशमी विद्यते । होता तु नवपंस्याकासता अतिक्रम्य दशमीमपि शं्ति । तरेतदति- 
शंपनमच्र त्रिवृत्सोमेनाऽअवृत्तिराहिव्यं च यथा सापरेदेऽवगम्यते तथा तैत्तिरीयत्रा- 
ह्यणेऽप्यवगम्यते -“त्रिबृच्छिरो भवति । त्रेधा विहितं हि शिरः । छोम च्छवीरस्थि । 
पराचा स्तुषन्ति" [त° त्रा० का० ११० २अ० ६] इति| एवं प्रति योऽत्र 
प्ामगे(गरन्िवृत्लोमो यदप्यृणतं गायत्रीन्दसवितौ दवौ प्रजोतपत्तिहेत् संपयेते । 
तयोश्च स्तोमच्छन्दसोः प्रजोतादनमनु के यत्किचिदिःं प्राणिजातं दश्यते तदिदं 
सरवमत्पन्नं मवति । अतः रिरोमागशंपनं प्रजेत्पादनाय पंप । 

एतदरेदनं प्ररंपति- 
परजायते मजया प्ुभियं एवं बेद, इति । 

शिरोमागशंसनानन्तरं पुत्रवत् “ता अस्य"! [ ऋ° पं० म० ८ पृ° १९ ऋ० 
३ ] इत्येतामचं विधत्ते- 

अथ सुददोहाः प्राणो वै सूद 
दोहाः प्राणेन पाणि संदधाति, इति । 

शिरोमागं पमाप्यानन्तरं पक्ष्याकारस्य पक्षमृलमागपिक्षणात्तत्द्धागशचपनं विषत्ते-- 
अथातो व्रिजवस्ता विराजो भवन्ति तस्मात्पुरुषः पुर 
पपराह वि वा अस्राम राजसि प्रीवा वै धारय- 
सीति स्तममानं वा यद्रा दताः संबाहठतमाः 
सल्योऽन्नतमां परयच्यन्तेऽन्नं हि बिरार बयम्, इति । 

विशेषेण जवो वेगो यस्िन्पक्षमृरे [स] बिजवः । यद्रा म्रीवाया अधस्तना अध्थि- 
विशेषा विजव्र इत्यनेनोच्यन्ते । तद्धाव(ग)त्वेन मेपा्यमानास्ता ऋचो विरारछ- 
्दस्का मवन्ति । ताश्च पञ्चमे शोनकेन शाखान्तरमाभिलय पठिताः--ुतत्ते सोम 
उपयाहि " [ एे° आ० ९ अ०२ खण १] इत्यादिना । यस्माद्रीवाया अधोव्ती 
पक्षमृलमागोऽप्थिमागो वा विराटरन्दस्कमन्ररूपो य(पस्त)स्माह्ोके कश्चित्पुरूष इतरं 
पुरुषं शरुताध्ययनपंपन्नं खामिनं प्रदेव प्ररत । अस्मासु मध्ये त्वमेव विराजसीति । 
अथवा स्तभमानं प्रणिपातादिविनयरहितमूत्कधरं स्तब्धं पृरुषमुपारभं कुवे- 
तद् दृते । ् रीवावयवानेव त्वं धारयसीति । यद्यप्यनेनेवोद्धसयाहयने(त्याहनि)न 
सुतिने प्रतीयते तथाऽपि ग्रीवाधारत्वकरारेणात्र स्तुतिदरे्टम्या । इत्थं टोकिकोक्तिमुप- 
जीवय विराट्छन्दस्कानामृचां प्रशंता कृता । अान्नहेतुतवमुपजीम्य प्रशेप्ताथं यद्रेत 

१ग.घ. पिप्रशे।२३ग. शयटेकेस्तः। ३ क. “म्भंनिन्दांकु। 



अध्या ०४ख०१८१७)] एतरेयारण्यक् । ६१ 

पकतान्तरोपन्याप्तः । ग्रीवाया अधोमागरूपाः सुतस सोम इत्यादिका ऋचो दुता 
प्राप्ताः । “ दु गतौ" [ म्वा० १०] इलयस्माद्धातोरुषननः शब्दः । संबाद्तमा 
अतिशयेन परस्यरप॑श्िष्टस्थिष्पत्वन दृष्टाः सलयोऽतिश्षयेनाम्रूपां विरानं 
प्र्यच्यन्ते प्राप्यन्ते । यस्मादन्नहेतुतवेन विराडन्नं तच्च शक्तिहेतुतवाद्रीयं 
तस्माद्विरानः शंेदित्य्षः | 

“ ता अस्य पूददोहपः " [ ऋ० पं० म० ८ पू० ६९ ऋ० ३] इत्येता- 
मृचं वित्त- 

अथ सृददोहाः प्राणो वे सूददोहाः 
प्राणेन पवांणि संदधाति, इति ॥ 

इलयैतरेयत्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके चतुर्थाध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १॥ ( १७) 

क@ ® च 

इति श्रीमत्सायणाचार्यतररचिते माधवीये वेदप्रकाश रतरेयत्राह्मणारण्यक- 
माप्य प्रथमारण्यके चतुर्थाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ ( १७ ) 

अथ द्वितीयः खण्डः । ( अष्टादज्ञः ) 

पक्ष्याकारस्य श््य पक्षपिक्षत्वादादौ दक्षिणं पक्षं विधत्त- 

अथातो दक्षिणः पर्ष; सोऽयं लोकः सोऽयमपि; 
सा वाक्तद्रथैतरं स वसिष्ठस्तच्छतं तानि ष् 

वीर्याणि भवन्ति सेपात एव कामानामभ्याप्तय 
प्रतिष्ठया अन्नाद्याय प््विः; इति । 

योऽयं द्वितीयमागो दक्षिणः पक्षः सोऽय मूटोकाम्यः(मूहोकः) प्रथमभावि- 

त्वात् । मृखोकस्याभ्निना देवेनापिष्ठितत्वादयं (शयक्तो निःत्पतश्च) ५अभ्निवी- 

मत्वा मुखं ्राविशत्” [० आ० ९-४-२] इति श्रुतेरश्निपंबन्ध(द्)तवादरा शरिपोऽयं 

क्षः । वाभ्य (वाम रथंतर(स्य हषम्” [पे आ० ६ अ० { स० ६] 

इति रथतरप्ामहपत्व॑म्+ । पएतसिनदकषिण पते शतमृचः पैपचन्ते । तश्र पमे 

ोनकेनोदाहताः “रथतर्स्य] लोत्रियाभि(नुखूपी" [ए० ज० ५ अ० ९ 

% धनुधिहान्तग॑तम्न्थस्थाने क्षोऽभिस्वरूपः । वाचश्च” इति पाठो युक्तः । + एतदन- 

न्तरं“ रथन्तरस्य च वाभरुपलरेन “वाग्वाव वसिष्ठः” इति चछन्दोग्रुतेवैसिष्तलम् * एवरमायाकारो 

ध्रन्थो ऽपेक्षितः । कन 
(कक 

~~ ~~ न~ 

१कं.ग.घ., श्व) 



६२ श्रीपत्सायणाचायविरचितमाष्यसमेतम्-- [१ प्रथमारण्यके- 

त° १} इल्यादिकाः। तत्र सोत्रिये तृचे तदनुरूपे च तृचान्तरेण षटूपं्याका ऋचः। 
“हनद्रस्य नु वीर्याणि" [ऋ० ० म० १ सृ० ६२ ऋ० १ ] इति सूक्तं पश्वद- 
शचेम् । "त्वे ह यतिितरः' [ ऋ० स० म० ७ सु° १८ ० १} इत्यतसि- 
न्पशवर्विशत्यचे दीरचोऽपठमीयाः । “यज्तिमदृङ्गः"' [ ऋ० पं० म० ७ सू० १९ 
० १] इति पूक्तमेकादश्चम् । “उग्रो जज्ञे" [ ऋण प॑० म० ७ मु० २० 
कर० १ ] इति सूक्तं दशच॑म् । उदु ब्रह्माणी" [ ऋ० से म०७ पू० २४ 
ऋ०  ] इति सूक्तं षडचम्। आ ते मह इत्यादीनि पश्च सूक्तानि । तेषु प्रय 

मम् “आते महः [ऋण सण म० ७०२९ ऋं० १] इति भक्तं षद् 
ऋचम् । “न सतोमः , ऋ० ते० म०७ पु० २७ ० १] इति द्वितीयं 
पञ्चचैम् । “इनदरं नरः" [ ऋ° सं० म० ७ सू० २८ ऋ० १ ] इति तृतीयमपि 
पञ्चम् । त्रह्माणः [ ऋ० सं० म० ७ सू० २९ ऋं १] इत्येतचतुर्थमपि 
पश्च्च॑म् । “अयं सोमः { ऋ० पण म० ७ पू० ३० ऋण 1] हइत्येततपश्चम- 
मपि पञ्चम् । “अआ न न्द्र दूरात्" [ ऋ० संर म० ४ पू० २० ऋ० १ | 
इति पूक्तमेकादश्च॑म् । तदेतत्पंपातपूक्तमिति नान्ना व्यवहियते । “इत्था हि सोमः" 
[ ऋण सं म० १ प्० ८० ऋ० { | इत्येषा पङ्किच्छन्दस्कगेका, तस्याः पङ्कः 

प्राचीने पवैमृचां शते पपद्यते । एतसिमन्दक्िणे पक्षे पू्वोक्तमूरोकासनिवाग्धेतरवतिषठ- 
शततस्याह्पाणि यानि तानि षटूसंस्याकानि वीर्याणि भवन्ति । “आ नः" 
इत्यादिसूक्तगतकसपात एव सम्यक्प्रातिहेतुर 1 अतोऽयं कामानापमितः प्राप्यर्थं 
मूढोके अतिषटठाथममावमाप्त्यथं च । तच्छतं प्यते तस्माच्छतस्योपरि (“इत्था हि 

सोमः" इत्यादिका पङ्कः पठनीया । 
तत उध्वं वता अस्या" [ ऋण पं० म० ८ पू० ६९ ऋ० ३] इत्येता- 

मृचे विषत्ते- 

अथात उत्तरः पक्षः सोऽसौ खोकः सोऽसावादिलयस्तन्मन- 
सतद्वृहत्त भरदराजस्तच्छतं तानि षड्वीयाणि भवन्ति संपात 
एव कामानामभ्याप्तये प्रतिष्टिस्या अन्नाद्याय पङ्कः, इति । 

य उत्तरः सोऽप्तौ चुटोकस्रूपः । मृरोकरूपा(प)दतिणपक्षौनन्त्मा(रमा)- 
वित्वात्। [तथा स] आदियस्य बुरेकवादि(ति)त्वाततद्रप[: | ]स्य(स) च [मनोखूपः |] 
यद्(्य)पि मनसश्चन्द्रमा देवता तथाऽपि चन्द्रादित्ययोरमेद [स्य] कविवक्षितत्वादित्य- 

जथा कक 

+ एतदादिमनोषूपत्वमियन्तप्रन्थस्थाने “विवक्षितत्वान्भनेोकूपत्वम्”” इति अन्थो ऽपेक्षितः । 

१क.ग. घ. “शचैःपः।२क.ख,ग. षठ्क्रः। ३ क, ख,ग, षर | ४क.ग. घ, 
क्षावन्तः । 



अध्या०४ल०२(१८)] रेतरेयारष्यकम् । ६३ 
डादिमनोरैपारप्मनोरूपलम् । [ तच वृहत् । ] (प्रन वृहत्” इति श्रतेः । 
[ तस्य च | वृहत्सामानन्तरं “भरद्वाजो बहत्यः(त्)" इति शरतषरदरानरूपतम् । 
तदुततरपक्षस्ररूपमचां रातं पपद्यते । तच्च राते पश्चमे ५ लामिद्धि » | दे० आ० ५ 
अ० २ ख० १] इत्यादिना शोनक उदाजहार । “त्वामिद्धि हवामहे" [ ऋ 
सण म० ६ म्० ४६१ ऋ० १] “तं ह्यहि चख" [ ऋ० सं० म० ८ पू० ११ 
ऋ० ७ ] इयंगयोसतृचयोः द्रवः । नमु हि" हइत्येततश्चदशर्य पृक्तम् । 
भतत्वमिल्यदिमूक्तानि । “पूते” [ ऋ० सं० म० ६ प° २६ अअ० ! ] इत्येत 
तमथम दशकम् । “वृषा मदः [ ऋ० पं म० १ प° २४ ऋ० १ ] जयेत. 
दितीयमपि सूक्तं [वशम् । “या त उतिरवमा"] [ ऋ° पं० म० ६ सू० २१ 
० १ इति ] नवचम् । “अमूरेकः” इतयादन्य्ौ सूक्तानि । तेषु “अम्रेकः? 
[ ऋ० सं० म० ६ पु०६१ ऋ० १] इति प्रथमं सूक्तम् । (अप्या पुरत- 
मनि" [ ऋ० पं म० १ पू० ३२ ऋ० १] इति द्वितीयम् । ^य ओजिष्ठः" 
[ ऋणप म०६ ०३९ ० १] इति तृतीयम् । पं चत्वा" [ ऋ० सं 
म० ६ परण ३४ ० १ ] इति चतुर्थम् । “कदा मुन्" [ ऋ० पं० म० १ 
मू० ६९ ऋ० १ ] इति पञ्चमम् । “पत्रा मदाप्तः [ ऋ० पं म० १ प 
३१ ऋ० १ ] इति षष्ठम् । “अरवाग्रथः" [ ऋण० प° म० १ पू० २७ ० ! ] 
इति सप्तमम् । “अपात् [ऋ० प° म० १ सू० ३७ ऋ० १ ] इलष्टमम् । तान्ये- 
ताम्यष्टौ सूक्तानि ।तान्येतान्यपि प्रत्येक पञ्चचीनि। “कथा महाम्" [अ० सै० म० ४ 
सू० ६६ ऋ० ! ] इयेत्पुक्तमेकादशर्च त्च सेपातराब्देन व्यवहियते । “इन्र 
मदाय" [ ऋ० प०म० ! पू ८१ ऋ० !] इेका प्किच्छन्दस्ा। 
तस्याः पङ्कः प्राचौना ऋचो यदप्येकाधिकशतपं्याकासतथाऽपि तत्र न(श)त्य 
विद्यमानत्वात्तच्छतमित्युच्यते । तानि षड््रीयाणीत्यादिकं पर्ववत् । 

दक्षिणेत्तरपक्षयन्यृनातिरिक्तमावं प्ररप्ति- 
ता उनातिरिक्तो मवतो हषा वै बृहव्मोषा रथ॑तर- 
भतिरिक्तं वै पुंसो न्यूनं सिये तस्मात् , इति । 

एकयचर न्यूनो दक्षिणः परः । उत्ततत्वेकवर्काऽतिरिक्तः । त्योत्तत्य ब्रह 
दूपता बृहत पुरूपत्येनाङ्गाधिक्यं युक्तम् । दक्षिणप्याऽऽधतवद्रथ॑तरत्वं तस्य 
सरीरूपत्वाच्यनाङ्गवं युक्तम् । तस्मादुमौ पक्ष न्पूनातिरिक्तौ कत्यो । 

# ^ सुत इत्यादीनि त्रीणि सूक्तानि ” ईद्यपेक्षितो प्रन्थः । 

१ स. ग. 'डारारि"। २ ख. ग. °हप* । २ क, “नयोः ध"। ४ क. ख. ग. षठ्क" । ५ क, 
“अ पुरुषाधिकयत्वेः । ग, ° पुरुभिक्यते" । ६ क, ग, "यन्तता' । 



६४ श्रीमत्सायणाचा्यविरचितमाष्यसमेतपरू-- [\प्रथमारण्यके- 

प्रकारान्तरेण न्युनाधिकमवं प्रशपति- 

उनातिरिक्तौ भवतोऽथो एकेन ह वै पुत्रेण 
सुपणेस्योत्तरः पक्षो ञ्यायांस्स्मादे- 
कयचोत्तरः पक्षो भूयान्भवति, इति । 

ठेकरे पक्षिण उत्तरपक्ष एकं पृत्रमधिकं मवति, अनोऽतराप्युत्तरः पृक्ष एकयर्चा ऽ- 
धिकः क्त्यः | 

“ता अस्य" [ ऋ० से० म० ८ भू० १९ ऋ० ६ ] इयेवं विधत्त-- 

अथ सृददोहाः प्राणो वै सूददोहाः 
प्राणेन पवीणि संदधाति ) इति। 

प्षानन्तरं पुच्छमागस्यपिक्ितत्वात्पच्छं विधत्त- 

अथातः पएृच्छं ता एकर्विंशतिद्रिपदा मवन्येकविश- 
तिहीमानि प्रलयश्चि सुपणेस्य पत्राणि मवन्ति, इति । 

याः पुच्छमागरूपा ऋचस्ताः प्रत्यकं पादद्योपेता मिषितकरविक्गतिपरस्याकाः । 
ताश्च पचे शौनकेन “इमा नुक्" [ दे० आ० ९ अ० २ ख २] इत्यदिने- 
दहता; । “मा नुकम्ः' [ ऋ० ० म० १० पू० १९७ ऋ० १] इत्यसि- 
क्ते पञ्चचैः । “अ याहि वनप्ता सह” [ ऋ० पं० म० १ सू० १७२ ऋ० १] 
इत्यस्मिनपक्ते चतस्तः । ता एता नवप्ं्याका द्विपदाः ज्ञाकल्यसंहितायामान्नाताः। 
प्र व इन्द्रायेल्यादिका नवप्तख्याका द्विपदाः शाखान्तरगताः । [ “एष ब्रह्मा!” इति 
तिस्तः ] इलेवमेकरविंशतिः । लोकेऽपि पक्षिणः पुच्छे प्र्यङ्मुखानि पत्राण्येकरविश्च- 
तिर्भवन्ति, तस्मात्तावतीत्रचः शत् । 

प्रकारान्तरेण सख्यां प्ररेप्तति- 

अथो एकविंशो वे सोमानां प्रतिष्ठ 
प्रतिष्ठा पच्छ षयसाप्र् , इति । 

सामवेदप्रपिद्धालिवृत््चदशपप्तदरोकरविशनामका ये स्तोमा अगिष्टोमनिष्पादका- 
सेषां मध्य एकविंश ए प्रतिष्ठा पमापिरेतुः । पक्षिणां च पुच्छं प्रतिष्ठा; 
उत्पत्न(त नोृक्षारोहणस्थिल्यादावुपयुक्ततवात् । अतः पुच्छध्येकविंशतिपंख्या युक्ता । 

अत उध्वम् “आधूप्वस्मे, [ ऋ० ० म० ७ सू० ३४ ऋ० ४] इयेता- 
मन्यां द्विपदां विषत्त- 

द्ाविश्ीं शंसति प्रतिष्योरेष तदरूपं क्रियते तस्मा- 

१ क. पदेयुत्त । 



भध्या०४स०९(१८)] रतरेयारण्यक््। ६९ 
र्पबोणि वयांसि पुच्छेन प्रतितिष्ठन्ति पच्छेनैव 
मतिष्ठायोत्पतन्ति प्रतिष्ठा हि एृच्छम्र् , इति । 

अत्र द्वाविशत्याः शप्तनेन विरतेरुपरि य द्वे ऋचौ तदेतततिष्ठयोः पादयेरिव 
रूप् क्रियते द्वितवषर्यायाः समानलात्। तस्मादेव पुच्छ्य परतिष्ठहितुत्वम् । तस्मा- 
त्सवऽपि पक्षिणः पुच्छेन प्रतितिष्ठनिति मूषो वृक्षादौ वा पृच्छ पृष्ठत आधारं कृतवा 
स्य्यणावतिष्ठन्ते । तथा पुच्छनेव मूमाववितेन प्रतिष्ठाय सङृत्सर्येण स्थिता 
पथत्यवहेनोत्ाहेनोत्पतन्ति । यस्मात्ुच्छं तिष्ठा तस्मदेतचुक्तम् । 

पनरपि द्राविशतिप्॑स्यां प्रकारान्तरेण प्रशंसति- 

स एष द्वाभ्यां दशिनीभ्यां विरादभ्यामनयोद्री- 
विहयाद्िपदयोरयं पुरुषः प्रतिष्टितस्तस्य यत्सप 
णरूपं तदस्य कामानामभ्पाप्त्या अथ यत्पुरुष 
रूपं तदस्य रिय यशपेऽन्नाच्चयापविलै, इति । 

द्ाविरतिपल्याकनामूृचां मध्ये द्वे अव्प्तानगते ऋचो परिरोष्र ततः पूवमा. 
विनी या वां विशतिस्तप्या द्रे दशिन्यो दश सेरपापेतपमूहाव्ः एव तयोरविराट्- 

त्वम् । द्वाभ्यां [दरिनीभ्यां] स एष शच्रहूपः पूपर्णः प्रतिष्ठित इत्यन्वयः । ये 
तृत्तराप्रिके द्रे ऋवे द्िपदाह्पे तयेक्रैवोरयं परुषो द्विपा्नमानः प्रतिष्ठितः 
तथा सति तस्य शख्य दराकद्रयासकं यत्स॒पणेरूपं तदस्य यजमानस्य कामाना- 
मभितः प्राप्तये संपद्यते । अनन्तरमद््रयात्मकं यत्पुरषर्पमुक्तं तदस्य यजमानस्य 

श्रीयशोन्नादयपूनाथं संपद्यते । 

यथेोक्तद्रारविरतेषष्वमुमयतः सूददरोहपां वेष्टितं “ यद्वावान पुरतमम् " [ ऋ 

पे म० १० सू० ७४ कऋ० ६] इति षाथ्यां [च] विषत्ते- 

थ सृददोहा अथ धाय्याऽथ सूददोहा षा वै प्रददोहा 
योषा धाय्या तदूभयतः सूददोहसा धाय्यां प्रिशंसति 
तस्पराहयो रेतः सिक्तं सदेकतामेवाप्येति योषामेवाभ्यत 

आजाना हि योषाऽतः प्रजाना तस्मदेनामत्र शं सति, इति ॥ 

इतयैतरेयत्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके चतुथोष्याये 
हितीयः खण्डः ॥ २॥ ( १८ ) 

उमयतः परठितायाः सररोहप्र आधिकयासपुरुषतवम् । मध्ये पठिताया यद्रावा- 
नेति धाय्याया अल्सतेन खीरूपत्वम् । तस्ान्मियुनतिद्धयभमुमयथा(तः) प्ददो 

० 

१ कर, “्ययासु*। 



६६ श्रीमत्सायणाचायमिरचितभाष्यसमेतम्-- [१प्रथमारण्यके- 

हसा युक्तां धाय्यां पिंमेत् । परषपरिष्वक्तयोषिद्रत्ृददोहप्रा सह धाय्या 
पेयोजिता, तस्मादेव छोकेऽपि द्वयोः स्ीपुरुषयोः सवशि रेतो गमाशये निषिक्तं 
सदेकस्वमेवाभिरुक्ष्य तन्मिहितमेवावतिष्ठते न पुषृषरीरः (१) । हि यस्मात्कार- 
णादि योषाऽऽजानाना(षाऽऽजाना), अस्मान्मिहितद्रेतोद्वयात््ाकस्थेन शारीरो 

व्यवतिष्ठते यस्यां योषायां सेयमतः प्र(त आ) जनाना । अथवा विवक्ष्यते--'“तचथा(दा) 

शयां धिश्वत्ययेनज्नयति"' [० आ० २ अ० ९ ख० {] इति । अतः कारणा- 

दियं योषा प्रजानाना(परजाना) । प्रकृष्टो जातः(नः१) पृत्रपोत्रोत्पादनं यघ्याः पा 
प्रजाना । यस्मदेवं धाय्या प्रशस्ता तस्मादेतां घाय्यामसिमिन्विनवमागे पठेत् । पक्ष 
मूढा रुचो विजवा विवक्षिताः ॥ 

इति श्चीमत्सायणाचायंविरचिते माधवीये वेदाधप्रकाश रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
भाप्ये प्रथमारण्यक्रे चनुाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ (१८) ` 

अथ त॒नीग्रः खण्डः । ( ऊनारविंशः ) 

अथ त्य पक्षिणोऽन्ररूपा अशीतयो वक्तव्यासतत्रैकाऽश्ीतिः - 
[शगायत्री तृचाशीतिं शंसलयं ब लोको गायत्री तृचाशी 
तियेदेवासिमटीके यदा यन्पहो यन्मिथुनं यदन्नं याऽप- 
चितिस्तदंश्षवरे तदाप्रवानि तदवररुणधे तन्मेऽसदिति, इति । 

गायत्री त्चाशीतिरयमव ककोऽनां यदसिमहीके] यशः कौतियंच पहः 
पूजा यच्च मिथुनं मायापेबन्यि यच्ान्नाग्रं मकष्यमोज्यारिकं याऽपचितिः पना । 
वेदशाखप्रयुक्ता पूना महःशब्देन पूतुक्ता । तेनो वा तत्रोक्तमत्र तु धनधान्यादि 
समृद्धिद्पा पूजोच्यते । तद्यशः प्रथृतिकमपविलन्तं सवपश्चवे प्राप्त(भयाप्र)वानि । 
पत्पोत्रादिषु ततप पदधीनलं व्या्तत्वम् । तत्पिद्धयर्थमादौ तदश प्मृतिकमाभ- 
वानि संपादयामि । सेपादरितं तत्प +तदवरणपै स्वाधीनं करवाणि । तच 
स्वाधीन पे मदीयगृेप्रसत् , अस्तु  तदानीमित्यमिप्रत्य गायत्रीं तृचाशीतिं पत् । 
५ ता अस्य” [ ऋ० तं म० ८ मृ० ६९ ऋ° ३] इत्येतामृचं विधत्त- 

अय सृददोहाः पाणो वर सृददोहाः 
[करैप्राणनमं लोकं संतनोति, इति । 

# एतज्चिहान्तगैतं मूं मृलपुस्तकरेभ्य उद्र तदतिरिक्तं च प्रकल्प्यात्र निवेरितम् । 
+ तच्छब्दोऽयमधिकः । # एतच्चिहान्तमतं मलं मृलपस्तकेभ्य उद्भृतं तदतिरिक्तं कल्पितम् । 

१ख.ग.घ. स्तु । दा्निलित्य । 



भध्या०४त०३१९)] रेतरेयारण्यकम्। ६७ 

बृहतीडन्दस्कां तृचाश्चीति विधत्ते- | 

बतं तृचाशीति पैसलन्तरिनलोको ब वाती 
तृचाशीतियेदेवान्तरिप्षोके यशो यन्पहमो यन्म. 
थुनं यदन्ना याऽपचितिस्तदश्रषै तदाप्रवानि 
तद्वरुणधै तन्मेऽस्दिल्यय सूददोहाः भाणो वैं 
मूददोहाः] प्राणेनान्तरिक्षलोक संतनोति, इति । 

तेयं बाती तृचाश्चौतिः ५ मा चिदन्यः " (० आ०९ अ० २३ष०४) 
इयाः पश्चमे श्ौनकेनोदाहता । द्वितीयतवारप्या अन्तरिकषहपतवम् । अन्यत्व 
द्यस्षेयम् । 

उष्णिक्छन्दस्कां तुचाशीतिं विधत्त- 
भ, ̂  ` (, (९, 9 % च म ओष्ण तृचाशीति पसयत वै लोको धोरोष्णिही 
तृचाशीतियदेवाघुषीके यशो यन्प्हो यन्मिथुनं यद्- 

# (+ (4 ९० 9 चै, $ नां याऽपचितियैदेवानां दैवं तदश्चमै तदा्वानि 
तद्वरण तनमेऽसदिलयथ सूददोहाः भाणो १ सूद् 
दोहाः भराणेनायुं लोकं संतनोति संतनोति ) इति ॥ 

इदतरेयत्राह्मणारण्यकाण्डे परयमारण्यफे चतुथाध्याये 
तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ ( १९) 

इति बद्ठुचब्रह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके 

चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

तेयतौष्णिही पञ्चमे-य इन्दर सोमपातमः [ एे० आ० ९ अ० २स० ५ | 

हल्यादिनोदाहूता । अला उपरितनत्वादूवुटोक्पत्वम् । यदि प्रायेण वेदेष्वयं 

लोकोऽपरौ लेक इति मूलो[कुो]कविवाभिधीयेते तथाऽपि चारित्यमिषानं विस्पष्ट. 

भम् । देवानामिनरादीनं दैवं यं बह तथा च शवेताशतरा आमनन्ति --^तमी- 

राणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम् " इति । अन्यतूरववद्यास्येयम् । 

अम्यापतोऽष्यायसमाप्त्यथैः ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायैविरकिते माधवीये वेदार्परका्च रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 

मापये प्रथमारण्यके चतु्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ ( १९ 

इति श्वीमत्सायणाचा्विरचिते माधवीये बेदार्थभकारे बह्चत्राह्य- 

णारण्यकभाष्ये पथमारण्यके सतु्थाऽध्याय; ॥ ४ ॥ 



अथ प्रथपारण्यके पमोऽध्यायः। 
तत्र प्रथमः खण्डः । ( विंशः) 

चतुथे शज्ञपक्षिणो प्रीवास्यमाग उक्तः । अन्ते तृचाशीतयोऽत्नखूपा अमिहिताः । 
तस्यान्नस्य धारणाधमुरं वक्तव्यमतस्तदरूपं वहानाभेके शखमागं विषत्त- 

वश शसति वशे म इदं सवैमसदिति, [ इति । | 
यदिदं स्थावरजङ्गमहूपं जगद्ति तत्रषं मे वशे मृयादिव्यमिप्रेय वशास्यं 

शज्ञमागं भपाठं पठेत् । प्त च मागः ^त्वाऽवतः पृ्वप्तो '” [ ए आ०५ अ० २ 

ख० ९ ] इत्यादिना पश्चमे स्पष्टमुदाटतः । वद्नामकेन महर्षिणा दृष्टतवात्तरेतत्मूकतं 
वश्ुमि्युच्यते | 

तत्मृक्तगताश्क्संष्यां प्रशंप्तति- 

ता एकविशषतिभवन्त्येकरविंशतिरि ता अन्तरदरे विङ्तयः, इति । 
८ त्वाऽवतः " [ ऋण पं० म० ८ मू० ४६ ० १] इलयारम्य ^ पनित 

परुपनितः " [ ऋ० पं० म० < मू° ४६१६ ऋण २० ] इयन्त विंशतिः । ततः 
पूरदोहा एेयेवमेकविशतिद््टम्या । हि यस्मादुदरमध्ये विद्यमैनाः ज्ञेष्ठहायवय- 
वहपा विकृतय एकविशतिपरस्याकासलस्माद्वशमगे सस्या प्रशस्ता । ते चावयवा्तघ्र 
पत्ानुवतमानप्रकरणादौ द्र्टन्याः। 

प्रकारान्तरेण संख्यां प्रशेपति- 

अथो एकविशो वे स्तोमानां प्रतिष्ठा प्रतिष्रोदरनाय्यानाम्; इति। 
निवृदादिस्तोमानां मध्य एकषिशसोमस्य प्रतिष्ठत पोक्तम् । उद्रप्य 

त्वज्नाधारतवं प्रपतिद्धम् । 

ताघवक्षु विमानं परषरविलक्षण्च्छन्दस्वं प्रपति- 

ता विच्छन्दसो भवन्ति विश्चद्रमिष वा अन्त. 
स्मरणीय इव च स्थ्ीयदइ्व च, इति । 

(त्वाऽवतः, [ऋण ० म० ८ सू० ४६ ० !] इलादिको ऋचो वदानान्ना 
विहिताः प्रस्रविरक्षणच्छन्दोयुक्ताः। एतचानुक्रमणिकायां वि्पष्टमक्तम्-“त्वाऽ- 
वतख्यज्ञिरद्रशाए्या आद्या पादनिचरत्, इत्यारम्य “पञ्चम्यादिककुप्परगायगायत्री- 

* अत्र पाटशब्दोऽधिक इव भाति 

१क.ख.घ. “मकरैः शद्चैभीगं । २क. "मानायालेम" । ख.ग. ध. 'मागाःगाङ्नो'। 
३ख.ग. ध. 'मप्रीवायः।४ख.ग. ध. तत्र यमुवतं"।५क.ख.ग.ध. काया | 



जध्या०५सख०१८२०)] एतरेयारण्यक्म् । ६९ 

बृह्यनुषटुप्पतो वृहती गायत्री" इत्यादि । तदेतत्नानाडमदस््मुद्ररूपस्य वस्य योग्यम्] 
रोकेऽप्यन्तस्तयमुदरमध्यवति ज्मषठीहादिकं विश्ुद्रमित्र बै विविधत्वनारपमेवा- 
सपत्वेन दृश्यते | एकस्मादरितरदल्पं ततोऽप्यन्यदस्पामित्येवं विविधं शषद्रत्म् । तदेवा - ` 
णीय इलयादिनोदाहियते । द्विविधमात्र(खं) सयं सृषं च तसाटुमयातिशयेन सथू 
हृदयमत्र । एवं होम्ठीहादिपु यथायोग्यं द्रष्टव्यम् । 

शसने प्रकारविदोषं विधत्त- 

ताः परणावं छन्दस्कारं यथोपपादं शंसति यथोपपादमिव 
वा अन्तस्तयं हीय इवच द्राघीय इव च) इति। 

यो ऋचः--“त्वाऽवतः [ ऋण पं° म० ८ पू० ४९ ऋ० १ ] इत्यादिकाः 
सनिति तां शेषतनकले प्रणा प्रणुत्य पुनः पुनः प्रणवमुच्चार्य च्छन्दस्कारं तत्तच्छन्यो 
यथा न विपर्येति तथा तत्र कृत्वा यथोपपादमुक्तनियममनतिक्रम्य यथा शंपतनमुप- 
पदयते तथा शंसेत् । एतदर्थमेव सदिगधामृचं विम्य शौनको दरीयति-“ ददी- 
रेक्ण इति ह्िपदा नृनमपेत्येकपदा ” [ ए आ० ९ अ० २ ख० ९] इति। 
तत्र शं्नप्रकार आश्वशायनेनोदाहतः-- ५ पच्छो द्विपदा उयपततनुयादेकपदाः ” 
इति । अयमर्थः--य। ऋचो द्विपदाः सनिति ताः पच्छः शेप्नीयाः, प्रथमपाद पटित्वा 
ततोऽवप्ताय पश्वद्ितीयं १६ पटित्वाऽने प्रणवं कुत् । या एकपदा; सनि ताः 
पुरस्तादुपरिष्टाच् प्रणवाभ्यां संतनुयात् । मध्ये च नवस्येती(दी)द्ं शंसनं यथोपपा- 
दमित्युच्यते । अन्तस्त्यमुरो मध्येऽवस्थितमप्यत्र छो मषीहः दिकं यथोपपन्नं भवति 
तयैवावतिष्ठते । किंचिदरङ्गमतिहष्मिवान्यदज्गमतिदीधेमिव स्थितं तस्माततत्साददयाय 
न्युनाधिकच्छन्दाति यथा तया शपेत् । 

ता अध्येदयेतामृनं विषत्त- 
अथ मुददोहाः पराणो वे सूदो 
प्राणिन पवौणि संदधाति, इति । 

वदामागस्य शंप्नादूं ¢ ता अस्य " [ऋ० तै म० < प° ६९ ऋ० ६। 
ह्यस्या ऋचः परियागं विधत्ते- 

तापत्रोत्छनति द्वादशषष्तः शस्त्वा द्रादश्न 
परिषा वाकम पाणाः सप्त शीर्षण्या दरौ 
स्तन्यौ तयोऽवाओोऽज वै प्राणा आप्यन्तेऽ 
संस्क्रियन्ते तस्मादेनामनरोत्छनति, इति । 

१क, "ति यकृट्टोमः। २ग. घ पादमवपरायान्ते । 



७० भ्रीमत्सायणाचायेविरचितमाष्यसमेतम्- [प्रथमारण्यके- 

तां सूददेहपं द्वादशवारं परित्वा तत ऊपर वशरशैपरनस्थाने परित्यजेत् । न 
त्वित उध्वैमूरुमागस्थाने तां सूददोहसं पठेत् । शखपक्षिणः परोक्ता एकाद्शावयवा 
आत्मा रीवा शिरो विनवे द्वौ पक्षौ पुच्छं तृचाश्षीतिरूपाणि वीण्यन्नानि वास्य 
मुररं चेति, तत्र सवत्र सूददोहाः सकृत्पठिता पुच्छे तु धाय्यायाः पुर्तादुपरिष्टाज्च 
दिः पठिता, एवं द्वादशावृत्तिः । शरीरगता इमे प्राणाश्च च्छिद्रमेदेन द्वादश्विधाः । 
शिरपि सप्त च्छिद्राणि, सनये छिद्र, नाभ्यां पायुगुदयोश्च त्रीणि । एतेषु द्वादश 
चिछद्रषवेव सरवे प्राणाः प्राप्यन्ते । अत एव मन्रात्मना ते प्राणाः संस्कियन्ते। यस्मा- 
द्रादशविधप्राणप्ताम्यमन्न प्माप्तं तस्मादेनामृचमत्र॒परिजेत् । न तुपारेतन 
उरुमागे पठेत् । 

उद्रमागमुक्तवा शक्लपक्षिण उरुमागं विषत्त- 

इनद्रा्री युवं स॒ न इदयनद्राग्रा उरू उव्वे प्रतिषे, इति । 
^“ इन्द्राग्री युव्रम् '"' इलयारिपूक्तं द्वादशचं तच रा्रपक्षिण उरुत्वेन पठनीयम् । 

अस्िन्पुक्तं याविन्द्रा्नी प्रतीयेते तयोः संबन्धिनो पक्षिण उर् । “ इन्द्रानी वै देवा- 
नामोजिष्ठो बष्ष्ठो ' [तै० त्रा का० ३ प्र० ८ अ० ७] इति तयोः प्रबरत्- 
भ्रवणादूर्वोश्च गमनादिन्यवहारहेतुत्वेन प्रबरतवात् । 

[एतत्पूक्तगतानामृचां षटूपदत्वं प्ररपतपि-] 

ताः षट्पदा भवन्ति प्रतिष्ठाया एव द्विषतिष्रो 
वै पुरुषश्वतुष्पादाः पावो यजमानमेव तदि 
प्रतिष्ठं चतुप्पात्सु पशुपु प्रतिष्ठापयति, इति । 

असिमन्पक्ते द्वितीयस्या अन्तिमायाश्च विरोषस्य वक्ष्माणत्वाचा अवशिष्टा दशरवैः 
पनि ताः प्रलेकं षट्पदा भवन्ति । तञ्च प्रतिष्ठाथमेव संपद्यते । तत्कथमिति तदु- 
च्यते- रोके मनुष्यः पादद्वयेन भूमे प्रतितिष्ठति । परश्चवस्तु चतुष्पादा वतैन्ते । एवं 
त्यत्रापि तत्तेन पादषटूकपठेन पाददरयोपेतं यजपानं चतुष्पात्सु प्रतिष्टित करोति। 

द्वितीयायां--^्न हि वां वत्रयापह्” [ ऋण सं म० ८स्० ४० ऋ० २] 
इत्येतस्यामृचि विशेषं विधत्ते*-- 

द्वितीया सप्तपदा भवति तां गायत्रीं चानुष्रुभं च करोति 
ब्रह्म वै गायत्री वागनुषवव्रह्मणेव तद्राचं संदधाति, इति। 

इन्द्रा युवं पु०-तऋऋ० प° मण मृ० ४० ऋ० १। 

* क. ख. पुस्तकयोरेतद्प्र--“ एकसिमिन्पादेऽवसायोत्तरस्मिन्पादे प्रणवप्रयोगः पादश“ 

सनम् । इयधिकम् । 



अध्या०९स ०२८२१) एेतरेयारण्यकम् । ७१ 
वितीयस्या ऋचः समन्धिभिः ततमः पादगयत्रीं कृतवा रमेत् । प्ादद्वेऽव- 

साय तृत।यपादं प्रणता गायत्रीकरणम् । अवशिष्टेन पादचतुष्टयेनानुष्टमं कृषा 
शंसेत् । पददद्रयेऽवप्राय चतुधपदे प्रणापरयोगोऽनुषटप्करणम् । तत्र या तत्र 
निमा गायत्री प्रा व्रह्म “ततपवितुरण्यम्"'-[ ऋ० सं० म० ९ पू० ६२ 
ऋ ° १० | इलयनया गायभ्या प्रह: प्रतिपादितत्वात् । या तु पादचतु्टयपप- 
नाऽतुषटप्ता वात्रपा वामिरोषाणां मध्ये प्रशस्तत्वात् । गाफयनुष्टुमोः संपादनेन 
पर्रह्मणेव पह वाग्देवता योजिता मवति । 

[*#अन्तिमाया विशेषं विधत्ते- 

^ चरिषटुममन्ततः शंसति वीर्यं वै ज्िषटव्यीरयेणैव ततपशन्परिगच्छति 
तस्मात्पशरवो वीयमनूपतिष्नत इव॑तां चैवाभ्युत्थानं च, इति ॥ 1 

इयेतरयत्राह्मणारण्यक्ाण्डे परथमारण्ये पञ्चमाध्याये 
प्रथमः खण्डः; ॥ १ ॥ (२० ) 

अन्ततः मूक्तस्यवरप्ताने या त्िषुप्डन्दस्काऽऽस्नाता तां त्िष्टुमः प्मयेनैव शपेत् । 
( ̂तदेव त्रिष्टुपतमयः ।) तरिष्ुमो वीयहेतुखाद्वीयंरूपतं तत्तेन त्प पनेनायं 
परुषः खपताम््यनेव पदुन्परितः प्रभोति । यस्मदिवं तस्माहोके पररय बीरयप- 
तृपतिष्न्ते वक्रपारुप्येण दण्डपारुप्येण वा गोपालवीयैमवधा्य॒प्रत्यात्रनन्ति । 
तथा तद्ीयैवकषादीयंतां च शयनादभ्युत्थानं च प्र्ुवन्त्ये(श्व न) वेति शेषः ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायेपिरनिते माधवीये वेदाथभरकाश रे तरेयत्राह्मणारण्यक- 
भाप्ये प्रथमारण्यकरे पञ्चमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ ( २० ) 

भथ द्वितीयः खण्डः । ( एकर्विंशः ) 

[ अथ शज्ञपक्षिणोऽन्यावयवविधानारथ सू क्ता्तरव्िधानार्थं च ण्डान्तरारम्मः । ] 
तस्य चैवाऽऽरम्मे सूक्तान्तरं विधते- 

पवो महे मन्दमानायान्धप्त इत्ये निष्केवस्ये 

प्रवो महे०-क्र० पे म० १० सू° ९० कऋ° १। 

ॐ एतचिहान्तगंतो मूलातिरिक्तो पन्थः प्रकल्प्य मृलप्न्थश्च मूलपुस्तकेभ्य उदृलात्र 

निवेशितः । + एतजिहान्तगतो प्रन्थोऽधिकः । > एतचिहान्तगेतमधिकम् । अथवा वाशब्दस्थाने 

नक्षष्टं पठिता योज्यम् । 
ना 

१य.ग.घ,त््। कोनाम गा । 



७२ श्रीपत्सायणाचायंविरवितमाष्यसमेतम्- [प्रथमारण्यके- 

निविदं दधाति प्रलक्षाद्धेष तदासन्वीयं धत्ते, इति । 
ध्र बो महे” इस्यद्रिकं सप्त सूक्तं ततर एव नाम[?] तदाचारि[?] निष्के 

वल्यां प(पा)ज्यम् । तत्रा निवित्पं्ञकं तदवशेषन्ञानं (?) प्रधिपेत्। इन्द्रो देषः 
सोम पिन्वमान इत्यादिकं निवित्पदजातं निवित्सन्ञके सधे पठितम् । सृक्तगतापु सप. 
स्वक्ष चतन्लः पटित्वा तिस्रोऽवशञेष्य मध्ये निविदं दध्यात्तततेन निवित्पकषेपेण प्रय- 
्षाद्धयेव मुर्यमेव वी्यमत्र शक्लह्मे पक्षिणि पपादयति । 

ततूक्तगतानागृचां छन्दोद्भयं दशेयति- 
ताचिषम्नगल्यो भवन्ति, इति । 

आदौ पश्च त्रिष्टुभ उत्तरे द्वे जगत्यो । यद्वा प्रथमा परप्तमी चोभे जगलात्रशि- 
ह्ालिष्टुमः । तदाहानुक्रमणिकाकारः-- “प्र वो महे पपत द्विनगलाचन्तम्! इति । 

सप्तसु च्छन्दोद्रयविरिष्टासक्ष निविदं प्रशोत्तसम्यां विशदयति - 

तदाहुरथ कस्पात्रिषूननगतीषु निबिदं दधातीति न हवा 
एतस्याह एकं छन्दो निषदं दाधार न रिव्या 
चेति तस्माल्िष्रजगतीपु निविदं दधाति, इति । 

[ श्रप्रकृतस्याहो निविद्रैशि्यं त्रिया विधत्ते- 

तदेतद् हखिनित्रिकं विवाद्रश निग्िद्रालखिस्या निति 
जिविदेव निविदेवमेनत्रिनिषि्कं विद्यात्; हि । 

मृक्तान्तरसंसनं विधत्ते- 

अथ सूक्तं वनन वायो न्यधायि चाङन्यो 
जात एव प्रथमा मनखानिति, इति । 

शेपतने फरविशेषं दशयति - 
तयोरस्टन्ने समस्य यदसन्मनीपा इटयनादस्यावरुद्धे, इति । 

अन्याप्तामृचां शंप्तनं फं विधत्ते-] 

अथाऽऽवपनमेते अन्तरेणेनद्रीणां दश्रतीनां तरिषटग्नग- 
तीनां सेपन्नानां याव्तीरात्रपन्ते तावन्तयध्व॑मायुषो 
वपाणि जीवन्स्येतेन हैवाऽऽवपनेनाऽऽयुराप्यते, इति । 

बक ~~~ ~~~ -~---------- -- ~ ~ ~~ == =, ---- -~--- ~~ -- --- ~~~ 

वनन वा०-ऋ० प° म० {० पण २९ ऋण १। या जातः प्रथमः०- 

प्र० पस०म० २ म्० ६९. ऋ०२। 

# एतचिहान्तगणतो मरातिर्कि ग्रन्थः प्रकल्प्य मलब्रन्थश्च मलपस्तकरेभ्य उद्त्यात्र निवेशितः। 
स =-=. ~ ~~~ न ककन 

१खग.ग.घ. मक्त | 



भध्या०९स०२(२१)] पेतरेयारण्यकम् । ७३ 
अथ पूवेयोः पूर्तयोरेक्य शंप्नानमरमेते अनतरेभैतयोः ५ वेन वा ” 

[ ऋ० पण म० १० पू० २९ ऋ० १ ] “यो जातः [क्र० तं० म० २ 
९० १९ ऋ० १] इति सूक्तयो कापतांचिदिन्दरैवताकानां तरिष्टुनगत्यास्य- 
च्छन्ाद्ययुक्तानां ्वुद्धकोशरेन वृहतीतवमापादितानामृचां मध्ये यावती 
आवपत्तावन्ति वषाणि कृ्तच्छतपवत्सरादायुष उर्ध्वं यनमाना जीवनि । एतेन- 
गोवपनेनेवावश्यमायुः प्रापयते । अतन ुद्धिफोशढेन निष्ठां जगतीनां कथं बृहतीत्व- 
सपत्तिवश(?) उच्यते । तिपृषु बृहतीषु चतुष्टये) संपादित पति % । 

सजनीयमूक्तस्य शंसने फटविशेषं दरेयति-- 
प्रजां मे परबोऽजेयनिलेव सजनीयमनु शंसति, ति । 

मदीयां पुत्रादिरूपां परजां गवाश्वादयः "पराव मानेयनिलमिप्रेयाऽऽवपनमनु 
सजनीयसूक्तं सेत् । 

अय-- “त्वम् षु" [ ऋ० स*म १० पू° १७८ ० १] इलेततपूक्तं 
तुचरूपं विधत्ते-- 

तायं शंसति खस्त्ययनं वै तायः सखरस्ि- 
ताये स्वस्त्ययने तच्छुरुते , इति । 

र्यो गरुडः, एवैष देवो यस्य ५ त्यमू षु " इलयदिसूक्तस्य तत्पृक्तं ताय 
वसेत् । तसि प्रतिपा यलाकष्यः सोऽयं सस्त्ययनं वै कषमप्रिमेव सपाद 
यतीति शेषः । अतल्तत्मक्तं स्वसतितायं सेपद्यते यस्मात्तस्पदयं होता तत्तेन शंप्तेन 
स्वस्त्ययनमेव क्षेमप्राप्तिमेव कृते । 

तत उर्भम्--““इनदरो विश्वं विराजति" इति । तस्या एकप्दाया ऋचः शंप्तनं 
विषत्त- 

एकषएदां तलेकपेदं सवेमपतानीत्यथो 
स्वा छन्दस्छृतिमाम्रवानीति, [इति] । 

एकेनैव प्रयतेनेदं सर्ैपस्ानि प्रात्यं फटमाभ्वामीत्यमिपरिय तामेकां 
शंसति । अपि च सर्वा छन्दस्छृति स्षामपि च्छन्दतां संपादनं प्ारवानीद्येतां 
श॑ेत् । न छ्ेकपदाया अर्वाचीनं क्रचिच्छन्दोऽसि । उत्तरषु तु द्विपदादिषु सर्वप्वपि 
च्छन्द्ःस्वेकपदम् । 

* एतद्रे जितं किंचित् । + परवोऽजेयत्नियेव पराठोऽपक्षितः । 

१कृ, ख, न्त ससूक्तो प्र 

१९ 



७? भ्रीपत्सायणाचार्यविरवितमाष्यसमेतम्-- [प्रथमारण्यके- 

अथ--“ इन्द्रं विश्वाः ” [ ऋ° सै* म० १ पू० ११ ऋ० १] इत्यादिकः 
मष्टचं सूक्तं प्रयोगप्रकारविशेषयुक्तं विधत्त- 

इन्द्र विश्वा अवीषटटधन्निति पदानुषङ्गास्ताः सप्तासुषजति 
सप्त व शीषन्पाणाः शीर्षनेव तत्माणान्दधात्यष्मीं नानु- 
षजति वागष्टमी नेन्मे बाक्पाणेरनुषक्ताऽसदिति तस्मादु 
सा वाक्समानायतना प्राणेः सत्यनरुषक्ता, इति । 

५८ इन्द्रं विश्वाः '' इत्यसिन्षट सकते पादानां परस्रमनुषङ्कः कर्त्यः। तत्र 
सूक्तस्य यः प्रथमोऽधेचो यश्चान्तिमस्तावुमावर्र्चो यथाध्ययनमेव पठनीय न त्वनुषन- 
(ज्ञोनीयौ । तयोर्मध्ये ये चतुर्शाधरचासतेप्वेकपादान्तरितत्वेन परस्सरानुषङ्गः कर्भम्यः। 
तचथा-प्रथमायामृचि यस्त॒नीयः पदसतं दवितीयस्यामृि प्रथमपादेन सयोस्येकोऽ- 
प्रषः क्त्यः । तथा प्रथमायामानि यश्चतुः पदः सोऽयं द्वितीयस्यामृवि द्वितीय- 
पदिन पैयोजमीयः । एतेनाधचद्रयेनर्गेका सप्ते । अनेनैव प्रकारेण सूक्त्या ऽऽचन्त- 
योरर्पर्वयो्मध्यगतास्ताः सप्तचः परस्परमनुषजेत् । शिरति च्छिदरगताः प्राणाः 
सरव तेन सपतानामनुषङ्ेण शिरस्य प्राणनपर॑पादयति । अष्टमीशब्देन सूक्तस्य 
च.मोऽथं एको विवक्षितप्तस्यानुषङ्गो नास्ति । उपरितनपादस्य कतमस्याप्यमा- 
वात् । अत एष ज्ञौनकः पञ्चपर-“ प्रथमायाः पूतमर्च शस्त्वा ” [ ए० आ० 
4 अ०६ख० १] इत्यादिना ^ प्रकृत्या रोषः" इत्यन्तेन ग्रन्थेन सृक्तगतयो- 
राचन्तयोरधचैयो्थयापाठमभिषाय मध्यगतानामेव चतुदेशानामधैचीनां पादग्यतिषङ्ग- 
मुक्तवान् । केनामिप्रायेणाष्टम्या व्यतिषङ्ग नास्तीति चेचेनेयमृगषटमी प्ता वाभ्रुपा । 
अत एव बाजसनेयिनशकषरादीन्दियेषु गोतममरद्वाजर्षिध्यानमथीयानाः ^ वागष्टमी 
ब्रह्मणा संविदाना” इदयं वाचोऽष्टमीत्वमामनन्ति । ईदग्टमी मदीया वाक्माणेरन्यै- 

रतुषक्ता सती व्यतिषक्ता मतरेदिति भीत्या तामष्टमीं नानुषजत् । नेदिति निषातो 
मयद्योतना्ैः । यस्मादेवमषटमीं नानुपनति तस्मादेव कारणत्साऽष्टमी वागन्यः 
प्राणे्िहात्गारिभिः समानायतनेकाधारा सपि खयमनतुषक्ता तः सह नैव 
संकीणी कितु विविक्ता पती शब्दमुच्ारयति । 

अथ-- “मिवा सोममिन्द्र" [ ऋण से° म०७पसू २६ ऋ० { ] इयारि- 
कानां विराटरछन्दस्कानां शंसनं विषत्त- 

पिराजः शैसत्यन्नं बै वरिराजोऽन्ना्स्यावरुद्धे, इति । 
विरा्छन्दसोऽन्रहेतुत्वाद त्त्वं तस्मात्तच्छंप्तनमन्नप्राप्ये सेपद्यते। यद्यपि- “पिबा 

। + 

इर विश्वा अपरीवृधन्०-ऋ० प° म० १ मृ० ११० १। 



अध्या०९ख०२८२१)] पतरेयारण्यकम् । ७९ 

सोमम् ” [ ऋ० प° म० ७ मू० २६ ऋ० १ ] इलां नवर्च सूक्तं तथाऽ 
प्यन्तिमापतिसरः परिलभ्य प्राचीनाः षडेव पठेत् । अत एव शौनकः“ पवा 
सोममिन्द्र मन्दतु त्वेति षट् ५ [ रे० आ० ९ अ०३ स {] इत्याह । 

तत ऊध वत्ष्ठटष्टन--““यानिष्ट इन्द्र सदने अकारि" { ऋ° ० म० ७ पू 
२४ ऋ० १ | इत्यतेन सूक्तेन निप्केवल्यच्लस्य समापनं विधत्ते- 

वासिष्ठन परिदधाति वसिष्ठोऽप्ानीति, इति। 
अहं विष्टः सर्वपामतिरयेन निवाप्रहेतुमेवानीलययमिप्रेय वािष्ठमक्तेन परिधानं 

कुयात् । परिधानं समापनम् । 
क्र कंचिद्विशेषं विधत्ते-- 

एष स्तोमो मह उग्राय वाह इति रद्रया रूपसमृद्धया, इति ¦ 

“योनिष्ट [ ऋ० सं० म० ७ पूण २४ ऋ० १] इत्यादिकं प्ड्चं सूक्तं 
तत्र षष्ठया परिधानं प्रातं तदपोह्य--““एष स्तोमः! [ ऋ० से० म० ७ पू० २४ 
ऋ० 4 ] इत्यनया प्ञचम्या परिदध्यात् । सा च मरहदरती मह उग्रायेति तत्र परटि- 
तत्वा्स्मादियं रूपसमृदधेति तया परिधानं न्याय्यम् । एनच शौनको विस्पष्टं 
दशेयति-“योनिष्ट इन्द्र सदने अकारीप्येतस्य चतः शस्त्वोत्तमामुपपततत्योपोतत- 
मवा परिदधाति” [ए० आ० ९ अ० ३ स० ! | इति । 

तस्याः परिधानीयाया द्वितीयपादे पुरीति पदं व्यच्छे- 

धुरी बात्यो न वाजयन्नधायीत्यन्तो वै 
धृरन्त एतद हरतस्याहो सपम् ¦ इति । 

येयं धूः पेयं रथस्यान्तोऽश्वयोननस्थानम् । अस्य(्र) हि पूरशब्दे८धरःशब्द) 
वाच्ये रथस्यान्तमगे ते(तै) युग्यो योग्येते । एतन्पषात्रतास्यमहश्च सेवत्तरपत्र- 

स्यान्त एतस्या उस्यो)ध्वमुदयनीयातिरात्रेणाहः समाप्यमानतवात् । अतो पुरश्ा- 
न्तर(त्वोपराम्याद्धःशब्दयुक्तो मनच्र एतस्याः स्वरूपम् । 

तूतीयपदेऽकराब्दं प्ररपति- 

इनदर ताऽयमकं ट्रे वसूनामिलयक्वत्या रूपसमृद्धया, इति । 
अक्रवाचकोऽयमर्फशम्दलच्छब्दयुक्त्वादियमृश्रुपसमदधा, ततस्तया परिधानं 

युक्तम् । । 

एष स्तोमो मह्०-ऋ० पं० म० ७ पू० २४ १५ । धुरी वात्या न०- 

प्० सण म० ७ पु० २४ कऋ० ९ न्द्र त्वाऽयमके ईद ०-ऋ० पत ० १० ७ 

प° २४ ऋ9० ५। 



७६ भ्रीपस्सायणाचायेविरवितभाष्यसमेतम्- [!प्रथमारण्यके- 

चतुर्थपादयुक्तं प्ररेपति- 
दिवीव द्यामधि नः भरोमतं धा इति यत्रह शच ब्रह्मण्या 
वागु्ते तद्धास्य कीतिभेवति यत्रैवे विद्रानेतया परि- 
दधाति तस्मादेवं ॒विद्रनितयेव परिदध्यात् , इति । 

इतयैतरेयत्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके पचमाध्याये 
द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ (२१) 

हे देव नोऽस्माकं श्रोमतं शरवणोयकीर्ति दिवीव युोके यथा पादयति तथा 
ग्रामाभे दुलोकस्योपरि पोमलोकादावपि धा निधेहि संपादयेल्थः । एतस्थ पादस्य 
पाठेन यत्र कापि वेदशाल्रविहःहुढे देशे ब्रह्मण्या वागुद्यते वेदनपबन्धि वाक्यं 
प्यते तत्रास्य यजमानस्य कीर्तिः प्रपतवति । यत्र यप्मिन्महात्रते य एवं विद्रा 
न्कीतिहेतुमृचं विदवानेतयचा परिधानं करोति तसिन्महात्रते य(त)प्य यजमान्य 
कीतिभेवतीति पूत्रान्वयः । यस्मदिवं तस्या ऋचो महिमा मृयांस्तस्मादेवं विदरान्म- 
चमहिमानं जानन्पुमानेतयेवची परिदध्यात् । निष्केवल्यं समापयेत् ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरनिते माधवीये वेदार्थप्रकारा रेतरेयनाह्मणारण्यक- 
भाप्ये प्रथमारण्यके पञ्चमाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ (२१) 

अथ तृतीयः खण्डः ! ( द्वाविंशः ) 

माध्यदिनप्तवने शस्त(शंसित)*्यं निष्केवल्यं समापित तृतीयपवने शसतम्य(श्ंपितोप्य 
वेश्वदेवशखस्यग्रयं विधत्त- 

तत्सवितुद्ेणीमहेऽ्या नो देव सवितरिति वेश्व- 
देवस्य प्रतिपद नुचरापरैकादिको रूपसमृद्धौ, इति। 

परतिपद्यते प्राप्यते श्खं येन तृचेन सोऽयं प्रतिपत्स च तत्पवितुरियादिकस्तृ चतं 
तृचमनुचरति तदनन्तरं प्य(्य)त इत्यनुचरोऽद्या नो देव स॒वितरिल्यादिकस्तृचसतवितो 
वैश्वदेवस्य परतिपदनुचरौ महान्त्य प्रकृतिभूते विश्वनिदास्य एकाहे तस्यापि 
मूढपरकृतिमूतेऽगनिषटोमास्य एकाहे मवत इत्येक्ाहिकाव्त एव खल्पेण समृद्धौ 
तस्मा्तचो कतव्ये । 

दिवीव चाम्०--श्न° प° म० ७ तरू० २४ ऋ० ९ । तत्सवितुवणीमहे ०-- 
छ० सं० म० ९ पू० (६ ऋ०१। अदानो देव प्तवितः०- ऋण प° म 
५ प्र० ८३ ० ४। 

१ख.ग. ध. रि म(स्वर्येकाः। २ क. स्य पटे" । 
.~--- -------- ~~~ ~~~ ~ --~---*--~ ~या 



अध्या०९ख०३(२२)] एेतरेयारण्यकम् । ७७ 
क, अनिष्टदानितहेतुतवेन तृचद्रयं प्ररे्ति- 
वहु वां एतसिमिननहनि किच किंच वारणं क्रियते 
शान्त्या एव शात प्रति्ैकाहः शान्यामेव 
तत्मतिष्ठायामन्ततः प्रतितिषटटन्ति ` प्रतितिष्ति य 
एवं बेद् येषां चेवं दरिदरानेतद्धोता शंसति, इति । 

पुव॑वद्यास्पेयम् [ ० आ° {--!-\ ] | 
प्रतिपदनुचरयोरूध्वमेकं सूक्तं विधत्त- 

तदहेवस्य सवितुर्वयं महदिति सापित्रमन्तो 
वै महदन्त एतदहेतस्याहो रूपम् , इति । 

८८ तदेवस्य '” इत्यादिकं सर्च पवितृदरेवताकं सूक्तम् । सवितुर्दैवस्य संबन्धि 
वार्थं सैर्वरणीयं तत्तेनो महत्मरोढम् । अस्िन्पदे यन्महदित्यक्तं तदन्तो पै प्रथ 
नीयस्य सवेस्याप्यवपानमूमिः न हि मह्ादुध्वं॒॑शिचित्परर्थनीयमसि । एतन्महाव- 
ताए्यमप्यहः प्ंवत्सरसतरस्यान्तोऽतोऽन्तत्वपताम्यािदं सूक्तपेतस्याहः खरूपमू । 

पृक्तान्तर्ं विधत्त-- 

कतरा पूत कतराऽपराऽयोरिति 
द्रावापृथिषीयं समानोदरे समानो- 
दक वा एतदहरेतस्याहो रूपम्, इि । 

‹‹ कतरा ›` इत्यारिकमेकाररर्च पृक्तं चयावएथिवीदेवताकं शंप्नीयम् । तच 
समानोदकै पतमान एक उदर्क यस्य सक्तस्य ततप्तमानोदकं तसिन्हि सूक्ते बहुष्वृ 
५८ द्यावा रक्षतं एृथिवी नो अभ्वात् "" इत्ययमेव चतुर्थः पादः परितोऽत एकविषः 
एतन्महानतास्यपहश्च समानोदकेम् । अत्रोदकं उत्तरकाटमातरि फं तच्च प्वषां 

समानं सर्वेऽपि महाव्रतमनुष्ठाय ब्रह्म प्रापरुवनि । अत एव शोनकेन--“ बह्म 
मवति ” [ ठे आ० ९ अ० ६ स० ३ ] इत्यक्तम् । एषं च पति पतमानोदके 
साम्यादेतत्स् [क्तमतस्याहः स्वरूपम् । 

पू]क्तान्तरं वित्त 

अनश्वो जातो अनभीशरक्थ्य इत्याभवम् , इति । 

तदेवस्य पवितर्ीर्य०-[ ऋ० सं० म० ४ सू° ९३ ऋर° १। | कतरा पवी 

कतराऽपरा०- ऋ० सं० म० १ पू० १८९ ऋ०१ । अनश्वो जातो०-- ऋ" 

स० म० ४ सू० ३६० {| 

= 

१ख,ग, घ, "क उर्ध्वोऽको। 



७८ श्रीपत्सायणाचायंविरसितभाप्यसमेतम्-- [१ प्रथमारण्यके- 

«4 अनश्व; ?› इत्यादिकं नवचमृमुदेवताकं पृक्तं चामृभवः एथिवी यच्च पुष्ययेति 
तत्र खयमामीत्वा(खयमेवाऽऽभवत्वा)त् । तत्सक्तं शपेत् । 

तत्र प्रथमायामृचि द्वितीयपादे त्रिशग्दं प्ररंपति- 
रथास्िचक्र इति पदे तन्रिवत्तदन्तो वै 
त्रिवदन्त एतद हरेतस्याहा रूपम्, इति। 

(रथस्िचक्रः परिवतेते रजः” इति द्वितीयपादस्तसिन्पादे यदेतत्रिशम्रोपेतर- 
थविरोषणं जिचक्र इत्येतत्पदं वियते तरिराव्योऽक्तिन्पदेऽसतीति त्रिवत्पदं तचन्तो 
वा अवमतानमूमिरेव । यस्य रथस्य चक्रद्भयेना(यम)निवाहकं यत्र तस्य तृतीयं चतरं 
सेपाद्यते तावता निवहो मवतीत्यमिप्रेय तत्रिषत्पदमन्त इत्युच्यते । अन्त एद्दहरि- 
त्यादिकं पूववत् [ एे० आ० १ अ० ९ स २]। 

मक्तानतरं विषत्ते- 

अस्य वामस्य पठितस्य होतुरिति वैश्वदेव 
बहुरूपं वा एतद् हरेतस्याहो रूपम् , इति । 

“५ अस्य वामस्य ”' इलादिकं द्विपश्चाशयं पृक्तं विशव) वदेवताकं पठेत् । 
तच बहुरूपं बहथप्रतिपादकत्वात् । तच्ानुक्रमणिकरायां दरितम्--अस्य द्विपश्चा- 
शदस्पसतपं त्वेतत्सयोत्यापनप्रशचप्रतिवाक्यान्यत्र प्रायेण ज्ञानमोक्षक्षरप्रशप्ता चेति। 
वैदिकमन्नादिना छोकिकवृच्यादिना च किवनत्वादरहयो बहुरूपत्वमतः साम्या 
दुमयोरानुरूप्यम् । 

यथोक्तस्य कृत्लरस्य सक्तस्य प्रसक्ति वारयितुं विरिन्टि- 
गोरीमिमाय सरिछानि तक्षतीलयेतदन्तम् , इति । 

चां चत्वारिदाति(त)मतिक्रम्थानन्तरभाविनी ““ गौरीः "” इत्यादिका तदन्तमेव 
ृक्तमागं पठेन्न तृपरितनम् । अत एर शौनकः--“ एकचत्वारिरतम् ” [ दे 
आ० ९ अ० ६ ख० २ | इत्याह । 

पृक्तान्रं विधत्त- 

आनोभद्राः तवो यन्तु विश्वत इति वेन्व 
देवं निविद्धानमकराहिकं रूपसम्द्धम् , इति । 

43 

रथज्ञिचक्रः०-कऋ० ० म० ४ सु० ३६ ऋ° १ । अस्य वामस्य०-- 
करण पं० म० ! मृ० १६४ ऋ० १! । गोरीभिमाय०-ऋण ० म० १ स्० 
१६९४ ऋ ४१ आनो मद्रा-ऋ० सं म० १ सु० ८९ ऋ० १। 

~~~ ~~ ---- कान ज = 

[कका ^ । 

१. ग, ध, "कनृलयादि' । ३ क. ख. ग, `दतिमि । 



अध्या ०९ख०३(२२)] एेतरेयारण्यकम् । ७९ 

५ आ नः "' इल्यादिकं दशर्चं विश्व(शदेवदेवताकं पृक्तं पठेत् । असिनपृक्ते 
नवचैः शस्त्वा दश्षमीमवशेष्य तन्मध्ये विश्वे देवाः सोमस्य मत्पक्निलारीनि निवि. 
तपदानि धीयन्ते परषिप्यनो तस्मदेतश्निविद्धानं तच्च मूलपरकृतावगनि्टोम एकाहे समु- 
तपन्नतवादैकाकं पूं पठेत् । अत एव रपरसमृद्ध् । 

अरिष्टशानिहेतुत्वेन प्रकतं प्रशंपति-- 

बहु वा एतस्मिन्रहनि रिच किंच षारणं क्रियते 
शान्तया एव शान्ति परतििकाहः शान्यामेव 
तत्पतिष्ायापन्ततः प्रतितिष्ठन्ति प्रतितिष्ठति य 

, एवंवेद येषां चैवं दिद्रानेतद्धोता शसति, इति । 
पर्वद्यास्येयम् [ दे०आ० १ अ० १ ० ६]। 
वेवदेवरालञप्यनतं समाप्याभिमारतराखस्य प्रारम्मे पञ्चदरा् पूक्तं विषत्त- 

वैश्वानराय पिषणमृताद्रध इल्याभ्रिमारतस्य प्रतिप- 
दन्तो वे पिषणाऽन्त एतदहरेतस्याहो रूपम् , इति । 

अत्र या धिषणा सता बुद्धः श्रुयते । तेयमन्तो बै पयैवस्थानमूमिरेव । पवस्य व्यव. 
हारस्य बुश्यधीनत्वात्। अन्त एतदहरितयादि पूवैवत्। [ए० आ० १ अ० ९ त° ९] 

क्तान्तं दश मरुदेवताकं विधत्त- 
प्र यज्यवो मरुतो भ्राजदषएय इति मारतं समा- 
नोदर्फ समानोदके वा एतदहेरेतस्याह रूप् इति। 

अस्मिन्नपि सूक्ते बहु्ृश्ु--“ शुभं यातामतुरथा अदत्त ' इत्यस्यैव चतुथपा- 
दस्य पठितत्वात्समानोद कत्वम् । अन्यत्पवैवद्यास्येयम् । 

अथ सूक्तातिमिकामेकमृचं विधत्त- 

जातवेदसे सुनवाम सोपरपिति जातवेदस्यां पुर- 
स्तात्सक्तस्य शसति स्वस्ययनं वै जातवेदस्या 
स्वस्तितायै स्वस्त्ययनमेव॒ तत्कुरुते, इति । 

जातवेदोनामिका देवता यस्या ऋचः मा जातवेदस्या तामृचं विधास्यमानस्य 
५५ हम स्तोमम् ” [ ऋ० सं म० १ मू० ९४ ऋ° १ ] इतयदिपूक्तस्य पुरस्ता 
च्छंशेत् । सा च स्वस्त्ययनं तेमप्रापिहेतुतः स्वस्तिताये कषेमप्राप्तये समथा 
तत्तेनक्पीठेन क्षमप्रातिमेव संपादयति 

वैश्वानराय धि०-ऋ० सण म०२पू० २ ऋण १1 प्रयज्यवो०-क्रु० पण 
म० ९ सू० ९९ कऋ० १। नातवेदते०--ऋ० पं० म० १ सू० ९९ ऋ० १। 



८० श्रीमर्सायणाचायंविरवितमाष्यसमेतम्- ([{प्रथमारण्यके- 

सूक्तन्तरं विषत्ते- 

इमं स्तोममरते जातवेदस इति जातवेदस्य॑ समानोदर्यः 
समानोदर्फ वा एतदहरेतस्याहो रूपमहो रूपम् , इति ॥ 
इत्येते यत्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके पञ्चमाध्याये 

तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ (२२) 

इति बह्व चन्ाह्यणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके 
पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५॥ 

इति बहूटृचत्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यकं 
समाम् ॥ १॥ 

>, अ क 

इममिलयादिकं पोडश्ं जातवेरोदेवताकं सूक्तं पठेत् । तकिन्पृक्ते बहृषवक्ष 
५८ अप्ने स्ये मा रिषामा वयं तव `' इत्यस्य चतुर्थपादस्य पठितत्वात्मानोदकतवम् । 
अन्यतू्ववद्यास्येयम् । द्विरम्यातोऽध्यायपतमाप्र्थः प्रथमारण्यकप्तमाप्र्थः करम- 
काण्डप्तमाप्त्य्ः(श्च) || 

इति श्रीमत्मायणाचायविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश ेतरेयत्राह्मणारण्यक 

माप्ये प्रथमारण्यके पञ्चमाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ २ ॥ ( २२) 

वेदास्य प्रकारोन तमो हार्द निवारयन् । 
पुमर्थौश्तुरो देयाद्धिातीयेमहेश्वरः ॥ १ ॥ 

इति भ्रीमत्सायणाचायव्रिरचिते माधवीये वेदाथमकारे ब्ृदहचन्राह्म- 
णारण्यकण्डभाप्ये प्रथपारण्यके पञ्चमोऽध्यायः समाप्र;ः ॥ ५॥ 
(® क ९ [+ इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमाभप्रवर्तकश्रीवीर- 
वुकभूपारसाम्राञ्यधुरंधरसायणामायङ्रृतौ माधर्वीये 

वेदाथप्रकारा एेतरेयाऽऽरण्यकाण्डे प्रथमारण्यकं 

समाप्तम् ॥ १॥ 

( समघ्यदूाः-आर० १ अध्या० ५ ख २२) 
स ~ -- ---- ---~-~------ -- --- -~---- -- ~ --------~-----~- --~--~ - 

इम साम०~-ऋ० पत? म० ! प० ९४ ऋ० १। 



अथ हितीयारण्यक्रम् | 

प्रथमोऽध्यायः 

तत्र प्रथमः खण्डः 

यस्य निश्वसतितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिं जगत् । 
निमे तमहं न्दे वि्यातीर्धमहेश्वरम् ॥ १ ॥ 
प्रथमारण्यके कमे महात्रतमुदीरितम् । 
सेवत्परास्यपतरस्य शेषः पू्णोऽत्र तावता ॥ २ ॥ 

दीया विकृतिः सर्वा प्ोक्तेवति मनीषया । 
कर्मकाण्डं समाप्यैव वेदो ज्ञानं विवक्षति ॥ ६ ॥ 
आरण्यकं द्वितीयं च तृतीयं च तदात्मकम् । 
ज्ञानकाण्डं ततः सोपनिषदित्यमिधीयते ॥ ४ ॥ 
करोम्युपनिषद्याख्यां शंकराचारथवतमैना ; 
आचायेस्य प्रसादेन सेप्तराम्मुच्यतां बुधः ॥ ९ ॥ 

उपनिषच्छन्दो बरह्मविद्यामाच्े। सा हि विवित्सं पुरुषमुपेल नितरामविचां सीदति 
विक्ीणां करोति, यद्वा ब्रह्मतां गमयति, अथवा रागद्रेषाववस्ादगति शियिीकरोति | 
ततः “दद विशरणगत्यवप्तादनेषु" [म्वा० ग० १०] इति प्रोक्तं घातारथत्रयं तकि 

सुपनिषच्छब्दो विद्यते । तथाविधाया ब्रह्मविद्याया उत्पादकत्वाद्रन्थोऽप्युपनिष- 
दिल्युच्यते । तस्योपनिषदमरन्थस्य विषयप्रयोजनापिकारिपबन्धप्रामाण्यप्रमेयस्वरूपाणि 
निरूप्यने । अद्रैतमात्मतच्छं विषयः । अनन्यम्यमानत्वात् । न हीदृशं तमुपनिष- 
दोऽम्येन केनापि प्रमागेन छम्यते । न तावचकुरादिजन्यं बाह्यं प्रक्ष तच्चे प्रमा- 
णम् । तत्वस्य ूपरपादिरहितत्वात् । नाप्यहं मनुष्य इति वा कता मोक्ताऽहमिति 
वा मानप्तप्र्क्षं तच्छबोधकम् । तयोः करमेण स्थूहपृकष्मदेहविषयत्वात् । यच्छं 
ह्येति मानपप्रत्यक्षं॑तच्छाज्लजन्यतवान्नोपनिषदो ग्यतिरिक्तम् । नाप्यस्यानुमानं 
तचे प्रवते, तरय्स्य लिङ्गस्य कस्य।प्यमावात् | न हि निधैमेके त्वे किचिलिङ्ग 
संमवति । शक्यमानस्य यस्य कस्यापि टिङ्ग्य पक्षधपत्वामविनातिद्धत्वप्रपङ्गत् । 
आगमेऽपि कमैकाण्डे तच्च न प्रतीयते। तस्मादुपनिषदेव परिरिष्यते। अत एव शरुतिः 
प्रयक्षादिगभ्यत्वं निराृत्योपनिषदेकगम्यत्वं दरोयति-- “नावेदविन्मनुते तं वहन्तम्” 

१ क. स्य निःश । २ख. ग. ददीयवि । ३ ग, 'व्िधत्रः। ४ क, ्राप्यस्य। 
११ 



८ श्रीम्सायणाचायंतरिरचितमाष्यप्तमेतम् -- [रद्वितीयारण्यके- 

[तै०त्रा० ३।१२।९]इति । “^ त्वोपनिषदं पृच्छामि" [बृ ° ३।६।२६] इति च । तथा 

सत्यनन्यलम्यमोषधादिकं यथा चिकित्सादिशाश्चस्य विषयस्तथा तच््मद्वेतमुपनिषदो 
विषयः। प्रयोजनं चाऽऽत्मतत्वाविरमावादिकम् । तत्र सर्वात्मकपरब्रह्मखरूपात्माविभीवः 

परथमं फलम् । “आत्मनैवाऽऽत्मानं परयति" इति श्रुतेः । तत उष्पैमवि्याग्रन्िविकीयते। 
५८ एतद्यो वेद् निहितं गहायां पोऽविदयाग्नन्थि विकिरतीह नान्यः"! [ मु० २।१।१० ] इति 

श्रुतेः । निवृत्तायामावरणाविद्यायामन्तःकरणतादात्मयगन्थिमदश्िदरुपजडसरूपत्वादि पश्च 
यच्छदो भाविनन्महेतुकरमक्षयश्च मवति । 

“भिद्यते हरयम्रन्थिरियने पपैपंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तक्िन्दृषटे परावरे [मु2 २।२। ८] इति श्रतेः ॥ 

हह लोकेऽपि हपशोकपरि्यागो मवति । “अध्यात्मयोगामिगमेन देवं मत्वा धीरो 
हषं शोको जहाति" [का० २।१।१२] इति श्तेः । तथा कामयमानस्य प्तलत- 
स्वस्य प्राप्तत्वानियमितान्तःकरणसरेन विषयदरश्चनामावा्च का्तरिटयो मवति । “र्या 
प्तकामस्य कृतामनश्च इहैव मथ प्रतिटीयन्ति कामाः'' [मृ० ३।२।२] इति श्रतेः 

तथा तस्य दयुनादिस्थानिनी क्रीडाऽप्यातवन्येव । सध्यावन्दनामनिहत्रादिरूपा क्रिय{ऽ 
प्यातमन्येव । “आत्मक्रइ आत्म॑रतिक्रियावानेष ब्रह्मविदां वरः" [मृ० ३।१।४] 

इति श्रुतेः । ईद्शस्य टोकिक्तदिककरमकरवव्यामावादयं कृतकृलः । “यत्पृणीनने- 
कवोधं तद्रमाहमसभीति कृतको मवति! [परमहं ° ३] इति श्रुतेः 

“ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृनक्रयस्य योगिनः । 
नैवास्ति मिंचित्कनम्यमस्ति चेन्मानपरं तु तत्" इति रेमनेश्च ॥ 

पतिदृश्स्य योगिनः पवदा मनति ऋतरिानिमित्त आनन्द आत्रिवति। शप पै सः। 
रप९ हवायं छटष्वाऽऽनन्दी मवति" [त० उ ० २।७। १] इति श्रतेः । सेयमुपनिप 

प्रयोजनपरम्परा द्रष्टव्या । सेवन्धश्च कमकाण्डन सह पाध्यप्ाधनमावः । उपनिषा 
साध्यं तचन्ञानं प्रतिपाद्ये । कर्मकाण्डे त् चित्तप॑स्काराय पापक्षयेण वा व्रिविदिपोत्णद- 
नेन वा तानि साधनान्य्निहोत्रादिकमीमि प्रतिपादितानि । अत्रं यथोक्तपतबन्धमप्तह 
मानाः प्रतिवादिनो बहोत्तिष्ठनिति \ तेषां म्मे केचिद्रदयताननेरपषषयेणेव पोक्षं वण- 
यन्ति । निपिद्धकाम्ययोः कमंणोः स्वामिना परियागेन भाविनोशुत्तमाधमनन्मनोरपं. 
भवाननित्यनमित्तिकरनुष्ठनिन प्रयवायानुदयालमारव्यक्रमणो मेगेन विनाश्दृहान्त 

# विभावित इति क. ख. पृस्तकयाः पटान्तरम् । 

१. "मग्रव" २क. ख. घ. "मनव । ३ ख. ्टोत्रर्" ४ क. ख. "्याऽ्ध्यात्मः। ५क. 
ख. तमप्रति । ६ क. ख. चरिष्रः। ५क.खस्मनेः।एु। < ग. घ. इ. तादृश्घ्य। ९. 
दिदिमा १० ग. "नि) तत्रैवं 
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मुक्तिरेव परिशिष्यत इति । तदयुक्तम् । अनन्तयोमिविद्धकम्ययोः स्वात्मना परि- 
त्यागापतंमवाननिलयनेमित्तिकयोरपि फठपद्धावशाखाजन्मान्तरक्ृतानां च बहुजन्महै- 
तूनां समवान्नलि ज्ञानमन्तेण मुक्तिः । अन्ये तु ज्ञनप्राघन्येन वा कमै. 
पराधन्धेन वोभयप्राधन्येन वा ज्ञानकरमेणोः पमच्वपो मुक्तिहेतुरि्ाहुः । 
तदयुक्तम् । परस्परविरुदधयोः समुचचयाप्रमवात् । निरविकारासबुदधिज्ञोनम् , अहं 
कती ममेदं कुटमिति अन्यया कर्मपरृत्तिरिति तयोविरोधः । अपरे पुनज्ञीनस्यैव 
मुक्तिहेतुतेऽपि पोपानपङ्कया हम्यापिोहणन्यायेन सेध्यावन्दनमारम्य सह 
सपवत्सरपत्रानोषु वैदिकेषु कमैखनुष्ठिषु प्श्वाञ्ज्ञानापिकारमिच्छान्ति । तदप्य- 
ुक्तमू । अपायं मतप्याणां तद॑मवात् । अपरे पुनः ्पश्चपरविलापनेन कर्मक 
प््योपयोगमिच्छनित, स्वर्गकामो यजेतेत्युक्ते प्यथीदेहात्ममावस्य प्रविाप्यमानलवा- 

दिति तदरप्त् । बक्रबन्धप्रयाप्तपरपङ्गात् । यथा बफ़बन्धनकरामस्तत्समीपे गत्वा 
तदानीमनदध्वा हिरि नवनीतं प्रकिप्याऽऽतपेन विदीनप्य नवनीतस्य चक्षष्परेरो 
सति निमीलितवक्षष्कं वकं पश्चहधति तथाऽव प्रपन्चभरविलपवादी पाक्षाद्रिप 
कम्-““अद्युमनणु" [व ० ६।८। <] इत्यादिकमुपनिषद्राक्यमुपे््य क्लिपनस्योन- 

मिधायक्ेन स्वगकामपदेना्थीदिलपयतीति व्यर्थोऽयं प्रयाप्तः। एके त॒ वेदोक्तङ्् 
त्लकमैमिलत्तत्फलेषु मुक्तेषु कामे प्रीने सति प्वञज्ञानाधिकार् इति वर्णयनि । 

तदप्ययुक्तम् । भागेन कामटयस्याप्तमवात् । 

तथा च स्मयेते- 
न जातु कामः कामानामुपमागेन शाम्यति | 
हविषा कृष्णवरतमैव भूय एवामिवधेते', इति ॥ 

[ भा० अदि० अ० ८५ छो १९ ] 

तस्मान्मतान्तराणामयुक्तत्वाम्ज्ानक्मणोः साध्यपताधनरूपत्वासत्मतिपाचप्रतिपादक- 

त्वमेव तयोः सबन्धः । अधिकारी तत्र जिज्ञासुरेव न तु चिकीर्षः । श्च चिकीरपोरिधि- 
ट 0 © 

कारं मन्यते प प्रष्टव्यः । वेदान्ताधिकारी यत्कार्यं चिकीषति तक्ति कार्वप्ामान्यं 
विवा कायैविशेषः \ नाऽऽद्यः 1 कायेपतामान्यस्य वेदान्तेषवप्रतीतेः । सयन्ञानादि- 

कक १ 

वाक्येषु कुयादितिपदस्यादरनात् । विरोषपकषेऽपि कोऽपरो कतं्यो विशेषः र 
वापतप्रीनां निरोधः क्रिवा मन्तो नियेध उत प्रतिपत्तिराहोखित्पसंर्यानम् । सर्वथाऽपि 

१ क. ख. फठपसाधनेन । २ क. ख. जेयुरित्य' । ३ क. ख. 'मीलवः। ४ सख. घ. “वि. 
लयवाः । ५ क. ख. श्वात्साधि' । घ, शवात्सामाधिः। ६ क. ख. गे कामफलष्या1 ५ ग. (तत्ततप- 

तिकूपत्वात्तत्तस्रतिपादकमेः। ८ क. ख. 'पादक्मेः। ९ग.ध. ड. री तजि! १०ग. घ्. 

ह, यस्तु चिः। ११क स. नानि" । १२१. स्वित्संद्या 



८४ भीमत्सायणाचायंविरचितमाष्यसमेतम्- [रदठितीयारण्यके- 

वेदान्तानां कार्यपरत्वं नोपपद्यते । सलनज्ञानदिवाक्येषु यथेक्तवाप्तनानिरोधादिविपे- 

रप्रतिमाप्तात् । अनर्थनिवारकतवेन दषुप्यादो दष्टत्वाद्वाप्तनामनोनिरोधावपेक्षिताविति 
चेत् । एवं तहिं पुपुप्त्यादिदृष्टानतनान्वयम्यतिरेकपिद्धत्वदेतौ शाखेण न विधा. 

9 तव्यो | नापि तृतीयः पृक्षः । कर्वुमकर्ुमन्यथा वा कर्तुमराक्यत्वनापरुषतनत्राया 

प्रमाणेकजन्यायाः प्रतिपततरविध्यप॑मवात् । नापि चतुथः । शब्दयुक्लयावृत्तिहपस्य 
्रसंस्यानस्य साक्षात्कारहेतुत्वामावात् । यथा प्रथमप्रवृत्ते शन्दयुक्ती साक्षात्कारं न 
जनयत एवमपङदावृत्तेपि । तस्मात्काय्तामान्यस्य कर्यवररोषप्य वा वेदानैरप्रति- 
पा्यत्वात्न चिकीर्पोरतराधिकारः, क तु पिद्धन्रह्यतच्छस्यैव प्रतिपाद्वाजिज्ञाप्ोरेवात्रा- 
धिकार इति स्थिरम् । ननु जिज्ञासोरपि वेदान्ताः प्रमितिं न जनयन्ति तलामा- 
ण्यस्थेवामादादिति चेत् । तत्र वक्तव्यम् । क्रं साधकामावात्प्ामाण्यामाव्र -आहो- 

िदप्रामाण्यहेतुषद्धावात् । नाऽऽद्यः । खतः प्रामाण्याङ्गीकारेण पाधकानपेक्षत्वात् । 
द्वितीयेऽपि किमनोधकत्वाद्प्रामाण्यमुत बाधितत्वादथ वाऽनुवादकत्वात्। नाऽऽयः। 
“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आप्रीत्" [ए० आ० २ अ० { खण १} इदयाचतान्त- 

रवाक्याना(णा) “ज्ञानं ब्रह्म [० २।९। ३] इल्यादिमहावाक्यानां च श्रवणमात्रेण 

वधौपटम्भात् । कमेकाण्डक्तञ्योतिष्टामादिवाकयर्वत्पदाथानां संगे एवात्रावत्रुध्यते न 
त्वखण्डार्थं इति चेन्मैवम् । “ प एष नेति नेत्यात्मा " [ बृहदा° ] इत्यारित्वंप 
यशोधकवाक्येः "अस्थुलमनणु (वृ ६। ८! < इत्यारितत्पदाथश्ञाधक्वक्येश्च 

शोधितैतत्वपदाथस्य पुरुषस्याखण्डाथतवावबोधात् । नापि द्वितीयः । प्र्यक्षानुमान- 
विधिनिपेधशा्लादीनां मायाकस्ितमेदमाश्चिल्य चरितार्थानां वास्तवद्रैतोधिेदान्त- 
वाधरकत्वाप्तभवात् । 

अत एवान्यत्रोक्तम्- 

(वासवे ब्राह्मणे खप्रे कडिता श्रता यथा । 
न विरुद्धा तथा भेदो नाद्रेतेन विरुध्यते” [वा० व°] इति ॥ 

नापि तृतीयः | आत्मतस्वविषयस्य पुरोवारिनः प्रमाणान्तरस्यामावनानुवादकत्वा- 
सेमवात् । वेदान्ततनिद्धान्तमजानद्धिवादिमिर्टाकरिकेश्ाहं मनुष्य इत्यादिभिः प्रमाणे 
स्वस्वात्मग्रहणादस्षि परोवादिप्रमाणमिति चेत् । न । तेपां देहादिविषयत्वेना ऽऽत्मतक्त 

गोचरत्वं नास्तीति पवमेवानन्यटभ्ये विषयं निरूपयद्धिरस्मामिः प्रतिपादितत्वात् । 
तस्मादप्रामाण्यकारणामावादद्वेदान्तानां स्वतःपिद्ध प्रामाण्यं तत्सुस्थितम् । एवमप्या- 

१ ख. शथविचार' । २ ग. सृप्तादौ । ३ क. “त्वेन परतः । ४ ग. 'व्ियमानला-। ५क. ख. 
'तुतामा* । ६ ग. त्वात्तञ्जिज्ञाः। ७ क. ख. स्थितम् । ८ ख. ग. 'वत्तद्थाः । ९ ख. ग. घ, 
"तपः । १० ग, “येताव । ११ ख. ग, निषेधद्धि' । 
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त्मनः स्वप्रकाशत्वेन धटादिकतपरमेयत्वं नास्तीति चेत् । मेवम् । धटादिग्राहकेष्वपि 
वास्तेष ज्ञानेषु न्यायतो विचाय॑माणेष्वात्मन एव प्रमेयत्वात् । तथा हि-यतपरमातुमरह 

तत््मेयं तद्वै चाज्ञातत्वादात्मन एव युज्यते न तु घयदेः । अज्ञानेनाऽऽवृततवमै- 
ज्ञातत्वम् । घटादर्स्वज्ञानकायत्वान्ाज्ञानेनाऽऽवृताः । 

अत एवान्यत्रोक्तम्- 

““अज्ञातरञ्जुकायस्य सपेस्यात्ञातता न हि। 
अनज्ञातत्रह्मकायस्य जडस्याज्ञातता कुतः \ 
रन्नुपषपं न जानामि बेोदधुमिच्छामि मानतः । 
इति ग्यवहतिं प्रज्ञा नाङ्गी कुर्वनि केऽपि च ॥ 
कं चाज्ञतत्वतो छम्य तिरोधानं न चेतरत् । 
स्वयमेव तिरोभूते जडे काऽन्या तिरोहितिः ॥ 
आविर खह्पे त चैतन्येऽज्ञानरनििता । 
तिरोधानाद्रिशेषोऽल्ति शभ्रवज्चे मषी यथा ॥ 

चन्द्रं मटिनयेद्ाुर्ीहमेष न तु क्षित् । 
एवं चैतन्यमज्ञातं जडं लज्ञानेहकम् ॥ 
अतोऽनुमव एवैको विषयो ज्ञानरक्षणः | 
अक्षादीनां स्वतः सिद्धो यत्न तेषां प्रमाणता ॥ 
अनुमृतिग्रहायेव प्रवत्तान्यपि दृष्टया । 
पापग्रयाऽखिढमानानि गृर्हन्ति नडपतयुता् ॥ 
शुक्तिकग्रहणायेव प्रवृत्तमपि लोचनम् । 
गृहीते रजतेपेतं शुक्त्यशं दोषयोगतः ॥ 
वेदान्तेतरपतामभ्री दष्टेषा चक्षरादिका । 
तजा धीरत्र गृहाति सछूरति रूपदिपतयुताम् ॥ 
एवं च सति विभ्रान्तः कल्पते रजते धियम् । 
प्रमाणं मनुते यद्वदरपादो मनुनस्तथा ॥ 
मरह्ण्यक्षदिमानत्वमिति न्यायविदां मतम् । 
खूपादपिव तनत्वमिति मूदधियो जगुः  [वाक्यवृ °] इति ॥ 

१ क. ख. 'मेयत्वाई तच ज्ञा" । २ क. मत्पतत्व। ३ क. ख, "यस्तु ज्ञा। ४ क, -स्ानता । 

५क. ख. तु वेतनाऽन्येननि"। ६ क.श्वेतुन क्ष ।७ग. ्योज्ञतिल। ८ क. ख, हते 

जडपैयुतान् । शु" । ग, तेऽखिलसंयुतान् । शु । ९ क. प्रामाण्यं । १० क. ख. “प्यज्ञादि । 

११ ग. न्मानमि' । घ. “न्मान्नमि । 



८६ श्रीपतसायणाचायंविरवितमाष्यसमेतम्-- [द्वितीयारण्यके 
नि ५ कन 

नन्वेवं पति विषयत्वनिरूपणाय पुतरोक्तमनन्यलम्यत्वं विपर्येतीति चेत् । न । 
मृढानप्र्नन्यरम्यत्वोपन्याप्तात् । ब्रह्मविददृष्टया त॒ स्वैरपि प्रमाणित्रे्यैव प्रमीयते । 
अतः प्रमेयत्वं तस्य युक्तम् । किचाऽऽनन्द्छहहपत्वेन प्रुषाथेत्वादपि प्रमेयत्वं 

युक्तम् । तदेवं विषयप्रयोननसबन्धाधिकारिप्रमाणप्रमेयाणां सद्धावाद्यास्यातुं योग्ये. 
त्युपनिषद्यास्या प्ररम्यते । तत्राऽऽदौ परमपुरषाथकामिनां श्रोतणां तत्साधनस्पं 
मागेमुपदिशति- 

एष पन्था एतत्करमतदरल्ेतत्सलम् , इति । 
एतच्छढदः संनिहितमथ परामरति । प च द्विविधोऽतीत आगामी चेति । एष 

उभयविधोऽपि पन्थाः पुरूपाथस्य मागः । पाधनमिलधः । कोऽयमतीतः कश्चाऽऽ- 
गामल्यपेक्षायां तद मय विस्पष्ट ।१[दइयते । “ अभिमार '' | ऋ० प म० ! 

सृ० १ ऋ० १] इल्यारम्य “अद ङपमहय दखूषम् ” [ ९० आ० १अ2 ५ 

ख० ६ ] इलनोनातीतपतनिहितम्न्थेन यत्थरतिपादितं तेतत्कमं ५ उक्थम्क्यमिति 
वै प्रजा वदन्ति” [ एे०आ०२अ० १ ख०२ ] इल्यारम्य “ आचार्य 
आचायाः " [ ट० आ० ३ अ० २ ख० ६] इत्यन्तेन ंनिहितेनाऽऽरण्यक्रद्वय- 
सूपेणोत्तरप्न्थन प्रतिपादितं यत्सगुणं निर्णं च तदेतद्रद्यैतदुभयमपि पृरपाथंपाष- 
नम् । तत्न कमश््देन तद्धिपयज्ञानपुवैकमनुष्ठानं विवक्षितम् । बह्मश्देन तु तद्धिषय- 
ज्ञानमात्रम् । अत एर मीमांसाभाष्ये भाष्यकरारा आहुः--अम्युदयफलं धर्मज्ञानं 
तचानुष्ठानपिक्षं निःश्रयसरफटं तु वरहम्ञानं न चानुष्ठानान्तरपिक्षम्'' इति। अतीतानागत- 
गन्थस्य): कर्त्रह्मणोर्मयोरपि पुरुपाथहेतुत्व कुतः काण्डमेद इत्याशङ्कय वेरक्षण्यं 
विपयमेदादित्युच्यते । यदेतदत्तरकाण्डप्रतिपाचं ब्रह्म तदत्सल्यमनाध्यम् । न हि 
तस्यान्यद्धाधक प्रमाणं पर्यामः। पुव्रकाण्डोक्तं तु कमं मिथ्यात्वाहध्यम् | बाधकरप्रमाणं 
च नेह नानाऽक्ति" [व° ४।४। १६] इत्यारिकं वहृमुपरम्यते । मिथ्यात्वेऽपि 
धीशुद्धिहेतुत्वादृषदेयमेव । 

यथोक्तप्योमयस्य मागतं द्रटयितृमयोगव्यावृत्तिमन्ययोगग्याव्रत्ति च विधत्त- 

तस्मान्न प्रमाचे्त्नातीयात्, इति । 
तस्परादुभयत्िधादान्नायमागास्मपादं न कयात् । कमानुष्ठानन्रहमज्ञानयोरतंपादनं 

प्रमादः । तथा संपादयितुं प्रवृत्तेनाप्याटस्याद्धिना तत्परित्यागोऽपि प्रमाद एव । 
तदुभयं न कुयात् । अनेनायोगम्यावृत्तिरक्ता । कृपिवाणिन्यादौ वा श्ाख्रान्तरपिद्धे 
चेलयवन्दनादौ वा पुरुपार्थप्ताषनत्वुद्धया प्रवृत्ति्स्य पू्वक्तमागीत्ययः सोऽयमन्य- 
योगः, तव्यावृत्तिस्तन्नातीयादित्यनेनोच्यते । तप्पर्रोक्तमागेरूपमुमयं नातिक्रमेत् । 

| १क. ख. ग. रिप्रामाण्यप्रः।२क. ख. (तीता यश्वाऽऽ । ३क.ख. त्सत्य न वा 
कष्ठ भ, | 4 $ ४ क. पि वाधमिद्ध । ख. पि दुर्धपिद्धिः। ग. "पि बाधातिद्धि 



अध्या०१ख०१] रतरेयारण्यकरम् । ८७ 

तमेव नतिक्रमे खपक्षप्ाषनपरपक्षदूषणाम्यां द्रदयति-- 

न हलायन्पर् येऽलयायंसते परा बुः, इति । 
वे महषयो व्यासवसिष्ठादयलमुक्तं पन्थानं नेबाल्यायन्नात्यकरमन् । ये तु 

नासिका अत्यक्रामत पराबभरवुः पसमूताः पृरुषा्थाद्धष्टाः। 
ब्राह्मणेनोक्तस्याथस्य दाव्यौय मन्रमुदाहरति- 

तदुक्तगृषिणा भरना ह तिस्रो अलयायमीयु- 
न्य॑श्न्या अरकैममितो विविभे । बृहृद्ध तस्थौ 
भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित आ विषेशोति, इति । 

तसूर्वक्तमागौतिकरमानतिक्रमयोबापानाधावित्यतद्ेनातमूषिणा केनचिन्मच्रद्- 

शिना पुरुषेण तन्मच्रह्पया वाचा कयाचिदुक्तम् । ५ प्रना ह '' [ ऋ° पं० मर 
८ पू० १०१ कऋ० १४ ] इत्यादिको मन्न; । ब्राह्मण्षत्रियविव्दुद्राः प्रनास्तासां 
भागचतु्टयेन विमाग्रयवान्थस्ि्चः भजा वेगरिकमार्गभद्धारहिताः पत्यो यथो- 
क्तस्य मर्गस्याल्यायमतिक्रममीयुः प्राप्ताः । टोके हि गुरुशान्चोपरेशरहितानां बाहु- 
स्यमुपटम्यते तत्मिद्धिब्योतनार्थो हशब्दः । चतुथंमागेऽवत्िःःनां प्रजानां मध्येऽ- 
न्याः काशित्मना अकंमचैनीयमभिमभितो निषिषिश्रे निविष्टाल्दुपासतने प्रवृत्ता 
इलर्थः । भुवनेष्वन्तः स्वेषु ठोकेपु मध्ये ब्रृहृत्रोढं सवैगत्प्काशकं ह प्रपिद्ध- 
मादिचयमण्डटं तस्थौ, तन्मण्डवतिनमप्यन्याः काशित्मना अभितो निविष्टा इत्य. 
स्वयः । पवमानो जगतः शुख्यरथं पदा सेचरन्वायुहैरितः प्रवा दिश आ पवेश । 
तमप्यन्या अमितो निविष्ट इलयन्वयः । इति शब्दो मन्रतमाप्यथैः । 

तस्या ऋचः प्रथमपाद व्याचष्टे- 

भरना ह तिष्लो अलयायमीयुरिति या वै 
ता इमाः प्रजास्तिस्रो अलयायमाय॑स्तानी- 
मानि वयांसि वङ्गावगधाश्रैरपादाः, इति । 

ताः रप्मन्रक्ता इमा अस्मामिदरयमानाः श्रद्धारहितास्सिषिधाः प्रना याः 
काश्िद्रैदिकस्यातिक्रमं प्राप्तास्तानि तथाविधप्रनानां शरीराणि तद्येषफठं भोक्त प्रवृ 
तनीमान्यस्मामिददयन्ते । सामान्यतः प्रोक्तानां पुनवयांपीलयादिना विशेषनि- 
देशः | वयांसि पक्षिणः काकगृधादय आकार इषयन्त । सोऽयं पक्षिसंघल्चिविधानां 

प्रना ह तिल्लो०--क्रु° पे० म० < पू० १०१३० १४। 

१ग. घ. ध्राति'। २ग. घ. इ, "िमोक्त। ३ ग. केऽपि हि।४क. घ, ड, पूर्वक्ता ! 



८८ श्रीपर्सायणाचायंविरचितभाष्यसमेतम्-- (र द्वितीयारण्यके- 

प्रजानामेको मागः । वङ्गा बनगता वृक्षा अवगधा अ्रनिति मनुप्यादीत्रक्षनि तैम. 
ध्यन्तेऽमिकाङ्क्ष्यन्त इति त्रीहियवाद्या ओषधयोऽवगधाः । “धु अभिकाङ्क्षा 
याम्" इति धातोगेधशम्दनिप्पत्तिः । सोऽयमोषधिवन्पतिहूपः प्रजानां द्वितीयो 
रािभमो काति । ईरषादा उर(रः)पदाः पपा भनिवातिनः सोऽय ततीयो राशिः। 
तदेतत्प्रनात्रयं वैदिकातिकरमदेोषनन्यं नरकमनुमवति । 

द्वितीयपादं व्याचष्टे- 
न्यन्था अकमभितो विविभ्र इतिता इमाः 
प्रजा अकेमभितो निविश इममेवाग्निमू, इति । 

योऽनिराहवनीयादिरूपो दरयतेऽयमेवाचनयित्वादकं इत्यर्थः । 
तृतीयपादं व्यच्ट- 

बृहद्ध॒तस्थो भुवनेष्वन्तरित्यद उ 
एव बददधुषनेष्वन्तरसात्रादिलयः) इति। 

वहच्छब्देनाऽऽ कारे दरथमानपदसेनोमण्डलमेतर विवकितम् । पर्थनगस्प्रकाशक- 
तेन प्रोदत्वात् । तेन च मण्डेन तत्रवरस्यितोऽप्तात्रादिल्य उपलक्षितः । 

चतुर्थपादं व्याच - 
पत्रमानो हरिति आ दिशेति वायुरेव 
पत्रमानो दिशो हरित आविष्टः, इति ॥ 

इत्यतरेयत्राह्मगारण्यकराण्डे द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याय प्रथमः खण्डः ॥१॥ 

पादप्रकषाहननिष्ठीवनादि पेशम्य दोषणेन शुद्धिरेनुतादयं बाय प्रमान इत्यु 
च्यते । प्राच्यादिरिशसत्तत्कमेमु व्रिहिनाः सत्योऽनु्ठान्रकस्यं हरम्ीति हरिच्छदे 
नोच्यन्ते । वायोरदिक्ष पेचारात्त्राऽऽव्ि्टलम् । वैदिकातिक्रभं कृनवलयः प्रनान्िविधा 
अपि पकष्यादिशूपेण नरकजन्मानुमवन्ति, चतुय मागवरविन्यश्च श्रद्धायुक्ताः सतय उत्त- 
मोकप्राप्य्मप्िवाय्वादिरेवता उपपत इयेवं हान्धि्योम॑न्रणेक्ततवद्विरिकमेतं 
पन्थानं सवथा नातिक्रामेरि्थंः ॥ 

इति श्रीपत्सायणाचा्यिरचिते माधवीये वेदायप्रकाशा एेनरेयतराह्मणारण्यक- 
माप्ये द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 

न्यन्या १ अकेममित।०-ऋ० पे म० ८ पू० १०१ ऋ० १४ । बृहद्ध 
तस्थौ ०--ऋ० पं० म० ८ सृ १०१ ऋ० १४ । पतमानो हति आकिश०- 
त° ० मण ८ पूण १०१ ० १४। 

१६. ड. वनगा। २ ग. इृगपादा। २ख.ग. क्रमेदोः। ४क. धवं ज्ञानिन्दरेमः। ग 

°वे त्ानव्रद्धेमः । 



अध्या० {ख ०२] एतरेयारण्यकू । ८९ 

अथ द्वितीय्रः खण्डः । 

पर्ौत्तरकण्डाथूपो द्विवियो मागं उपदिष्टः । तत्र “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन" [ ब्ु° उ० ६।४।२२] इयेवं विविदिषाहेतुत्व- ` 

वणासप्मथममनुषयत्वेन पूर्वकरषण्डे यज्ञादीनि कर्माण्युक्तानि । तैः करमभिरुत्पन्नायामपि 
विविदिषायाम् “ददयते त्वम्रयया बुद्धया" [काठ० ६। १२] इति श्रुतरेका्रवित्त्यैव 
ब्रहमदरीनहतुत्वात्तकग्यपतिद्यर्थमसिन्काण्डे प्रथममुपाप्तनममिधीयते । तज्चेपापनं 
द्विविधम् । ब्रह्मोपाप्नं प्रतीकोप।पनं चेति । ब्रह्मण एव गुणविरिष्टत्वेन चिन्तनं 
ब्रह्मोपापतनम् । प्रबलछोकिकपदार्थवापनोपेतस्य तत्परित्यागेन ब्रह्मणि वित्त्यप्रे- 
शाद्भद्चमावनया टौकिकवक्युचिन्तनं प्रतीकोपासनम् । वैच प्रतीकं द्विविधम् । यत्ताह- 
हितं यज्ञाङ्गं ॑चेति । तत्र महात्रतान्तहुविधयज्ञवाप्नावातितस्य य्नाङ्ने पप्र 
चित्तं प्रविशतीति मत्वा “उक्यमुक्यम्" इत्यादिनाऽङ्गावबद्धमुपाप्ननमुच्यते । एनेष्व- 
ङ्ाववद्धषुपाप्नेषु पश्च विचारा मीमांपायां प्रवृत्ताः । ऋत्विज एवात्राधिकारो न यज. 
मान्येतयेको विचारः । कमाङ्गषु प्रतीकषेप्वेव एरथिव्यादिवतादृष्टिनं तु देवतायामङ्गट- 
षिरिति द्वितीयः । यस्था शाखायां यद्यानं विहितं तच्छाखागत एवाङ्गे तदिति नासि 
नियमः कितु श्षाखान्तरगतेऽप्यङ्ग इति तृतीयः । यावन्तङ्गावबद्धान्युपापनानि सन्ति 
तावन्ति सवोण्यनु्ेयानीति नास्ति नियमः कं त्वेकं बहूनि वा खेच्छयेति चतुर्थः | 
कमीनुष्ठानकाटेऽङ्गावबद्धोपासनान्यवरयमनृष्ेयानीति नास्ति नियमः कितु सेच्छया 
तदनुष्ठानमिति पञ्चमः । 

तत्र प्रथमो विचारस्ठृतीयाध्यायस्य चतुथेपदेऽभिदितः- 
“अङ्गध्याने याजमानमाव्विज्यं वा यतः फम् । 

ध्यातुरेव श्रते तस्मा्याजमानमपाप्तनम् । 
बरयदिववितुदरतित्यातिज्यं ¢ स्फुटे श्रेतम् । 
क्रीतत्वादतिविजस्तेन कृतं स्वामिकृतं भवेत् । 

अङ्गावबद्धेषुप्तनेष यजमान एवानुष्ठाता नत्विक्, ध्यातुः फरश्रवणात् । फं तु 
यजमान्येवोचितं ्वामितात् । तस्मात्फटिनो यजमानस्येव ध्यातृत्वमिति प्रपत त्रमः। 

एवं विदुद्धाता ब्रूयादिति वाक्थशेषादुद्रातुरुपाप्तकतवं सष्टं श्रूयते । युक्तं चैतत् । 

चत्विजामशेषकतेव्यानुष्ठानाय यजमानेन क्रीतत्वात् । तस्मारत्विकुतमपि यजमाने- 

मेव कृतमिति फखितत्वोपपत्तरपाप्नमत्विजां कमं । "! 

१ ख. 'स्तुनधिन्तः । २ ख. ग. तत्र। ३ ख. “िवज्यत्वफलं श्र । ध. ड. "लिज्यत्वं स्फु । 

्क.नुफलंश्र'।५ग स्यतम् । ६ क. ख,ग. ते| नस्ययु। ५, इ. 'तेभ्यततानूज्ञाना । 
१२ 



९० श्रीमत्सायणाचायंविरचितभाष्यसमेतम्- [रद्वितीयारण्यके- 

द्वितीयो विचारशतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे दर्ितः- 
“आदिल्यादावङ्गदृषटिरङ्गे रम्यादिधीङ्त । 
नोतकर्षो ब्रह्मनतवेन द्रयोस्तनेष्टि(च्छि)की मतिः । 
आदिलयादिषियाऽङ्ानां संस्करि कर्मणः फटे । 
युञ्यतेऽतिशयस्तस्माद ङ्गष्वकादिदृ्टयः ॥ 

५ य एवासौ तपति तमूद्रीमुपापरीत ” इत्यारित्यदेवतां प्रतीकं कृत्वा कर्माङ्ग- 
मतोद्रीथदृषटिः कतैव्या | विपर्ययेण वा कर्माङ्ग आदित्यदष्टिः। आदित्य द्रीथयोरुभयो- 
महमकार्थतेन पुवीधिफरणोक्तोत्कषन्यायावतरेण नियामकामावात्। इति प्रति व्रमः-- 
आदित्यदृधया काङ्ग सकौव्यम् । तथा सति दृष्टिमिः सेस्कृतस्य कमणः फलति. 

शयप्तमवात् । विपर्यये तु कमेङ्गरारित्यदेवतायां सेस्छरनायां कं तत्करिप्यति । न 
हक्रियात्मिका देवता फटस्य साधनं मवति, अन्यथा देवतायाः साधारणतेन यज- 
मानायजमानयोः फश्प्ाम्यप्रपङ्गात् | तस्मारङ्गप्वादिलादिद्एयः कतैम्याः » | 

तृतीयो विचारस्तृतीयाध्यायस्य तृततीयपाद् दशितः -- 
((उक्यादिधीः स्वशाखाङ्प्वेवान्यत्रापि वा भतेत् । 
सानिध्य॑त्छस्वराखाङ्गप्वेवामो ग्यवतिष्ठते ॥ 
उक्थेद्रीादि तामान्यं तत्तच्छनदैः प्रतीये । 
श्त्या च सेनिधेबाधस्ततोऽन्यत्नापि याव्यप्तौ ॥ 

अङ्गाववद्धोपापनेपु्थशखस्य कमाङ्गे एरथिम्यादिदष्टिरेतरेयोपनिषदि श्रुयते । 
उक्यं हु केोपीतक्यादिशालान्तरेप्वमि विहिनम् । तत्र एथिवीदटिरैतरेयगतोक्थ एव 
म्यवतिषठत उत कोषीतक्यादिप्वनुवतत इति पैदेहे सति संनिहितत्वास्ठश्चाखायामेव 
व्यवत्थितेति प्रि ब्रुमः । उक्थदादस्तवन्पुरयया वृत्या प्शातागतमुक्यप्तामान्य- 
माचष्टे । तत उक्थश्रुतिवकश्ात्पवेशाखागतेक्यप्वनुवृ्तिः प्राप्ता । श्रुतिः सेनिपेटी- 
यप्री, तघ्मात्कनिद्विहिना धीः शाखान्तरेप्वनुगच्छति"' । 

चतुर्थो विचारलत्रैव दरीतः-- 
““पमुच्चयोऽङ्गबद्ेषु याथाकराम्येन वा मतिः । 
समुच्चिततवादङ्गानीं त्व(त)द्धेषु समचयः ॥ 
ग्रहं गृरीत्वा स्तोत्रस्याऽऽरम्भ इत्याद्विवन्न हि। 
भ्रुथते सहमावोऽत्र याथाकाम्यं तते भवेत् ॥ 

द्विविधानि प्रतीकानि, छोक्रिकानि कर्माङ्ञणि च। तत्र छेक्रिकिषु प्रतीकरेषु 
 १ख. मीक ।२ध. ठ “यातत स्वशा। २ष.ड. मगः षर । ल. गष. ड, 

सवानु स्वराः ।५क. नां मवरन्मेपु । ख. ग. नां तद्वूषिषुः । 



अध्या० १०२] एेतरेयारण्यकम् । ९१ 

निर्णयः पूर्वोक्तः । अत्र कमङ्गेषु समु्ययाथाकाम्ये विचरयैते । तत्र कर्माङ्गाणि 
समृ्ित्यैवानुष्ेयतया प्रयोगविधिप्रपितानि । तथा चाङ्गतन्नरत्वादङ्गावबद्धोपाप्तना- 

नामपि पतमुच्चयनियम इति प्रप्ते व्रुमः--“प्रहं वा गृहीत्वा चमप वोन्नीय सोघ्रमुपा- 

रयात्" “स्ुतमनुशंपति" इत्यादौ यथा ग्रहस्तोत्ररपनादीनां नियतोवाप्यैण 
सहमावः श्रुतो न तयोपापरेषु श्रूयते । तस्मद्विकस्पप्तमुच्चययोयाधाकाम्यम् । 

पञ्चमो विचारस्तत्रेव दर्ितिः- 

“(नेत्या अङ्गावबद्धाः स्युः कमस्वनियता उत । 

पणवक््तुसंबन्धो वाक्यान्निलासततो मताः ॥ 
एथकफटश्ुतेनैता नित्या गोरोहनादिवत् । 
उभौ कुरत इत्युक्तेः कर्मोपास्यनुपतिनोः ॥ 

उद्ीपादिषु कमेषु प्रतिमादिवत्पतीकषु विधीयमाना देवतोपास्तयोऽङ्गाव- 
बद्धाः । ताश्च कर्मश्ठनु्टीयमानेषु कमाङ्वियमेनानुष्ठातम्याः । कर्मपरकरणमारम्या 
ध्ययनामेविऽपि वाक्यात्नतुपन्धोषपततेः । यथा--“ यस्य पर्णमयी जुहूर्म. 
वति ” इतयनारम्याधीतस्याग्यमिचसितनुहूद्रारा दक्यात््तुपबन्धः, तथा--“ य 
एवं॒विद्वानुद्रायति" “ एवं दिद्रान्ताम गायति ” इत्यारिप्वम्यमिचरिततत्कतुपं- 
बन्पिप्तम्नो(मो)दरीथादिदरारा तहुषाप्ननानां क्तुपबन्धः प्रतीयते । तस्मात्कर्म 
नियता उपास्तय इति प्रपत ब्रुमः--गोदोहनादिक्दनियवा उपास्तयः । यथा “चम- 
सेनापः प्रणयेत्" “गोदोहनेन पशुकामस्य" इत्यत्रप्प्रणयनमाश्रिय विधीयमानमपि 
गोदोहनमकरत्व्थत्वारैच्छिकं न तु प्रणयनादिवननियतं तथा कमङ्गाण्याभ्रिल विधीय. 
माना उपास्तयो न करत्वथाः किंतु पुरषाः । कमैफञतृथकफ़शरषणात् । (वर्षति 
हास्मै" इति पश्चविषे सामनि वृष्टिदेवतामुपाप्ीनस्य कमग्रषटिः करतुफटासृथक्फट. 
त्वेन श्रयते । किंच ^ तावुमौ कर्तो यश्चैवं वेद यश्च न वेद ” इलाकित्ङ्गावबद्धो. 
पा्तिवाक्यशेष उपापतकानुपापरकयोद्पस्त्याधारभूतेन तेनाङ्गेन कमानुष्ठानं विसष्ट- 
मान्नायते । तस्मात्कर्मष्छनियता उपस्तयः” तदेतैः पञ्चमिधिचारेनिर्णीतमङ्गावबद्धो- 
पातनं नानाविधविरेषणविरिष्टम्-““उक्थमुक्यम्!' इल्यारम्य “अत्मा वा॒ इदम् 
इत्यतः प्राक्तनेन अन्धेन प्रतिपाद्यते । तत्राऽऽदौ महात्रताज्गमते निप्केवल्यास्यराखरे 
पथिव्यादयापिदैविकदेवतादृषटि वागाचयाध्यात्मिकदेवतादृष्टि च करमेण विित्सुः एषि- 
वीध्यानं दशेयति- 

उक्थमुक्थमिति वरे परजा षदन्ति तदिदमेबोक्थमियमेव 

१क. शं" ।२ग. "सं चोन" । ३ क. "दितत्तत्म' । ख. ग. घ. "दिषु तत्र । ४ क, 
ख. "भवे सति वा । 



९२ श्रीमत्सायणाचायेनिरवितमाष्यसमेतम्-- [र दितीयारण्यके - 

पृथिवीतो हीदं सर्वैयुत्तष्ठति यदिदं किंच, इति । 

उक्थं शच्म्, उत्तिष्ठलयनेन देवताप्रपराद इति व्युत्पत्तेः । तत्र यज्ञं निष्पादयन्तो 

होतृयजमानादयः परजासतत्तच्छल्चे ध्यातभ्यं रहस्यं खषूपमन्नाला केवलं नाममात्र 

णोक्थमुक्थमिदयेव त्यवहरनिि। तद्रहस्यं तमिधीयते- तदुक्यखरूपमिदमेव वकष्य- 
माणं येयं एथिवी दृयते सैव तद्रूपम् । इतो हि एथिग्याः सकाशादिदं स्यावरजङ्ग- 
मरूपं सवं जगवुत्तिष्ुति तस्मारूधिग्या उक्थतवं युक्तम् । उक्थे एथिवीदशिः 
कतेव्येल्थैः | 

तेन शस्ञेणाचनीये देवेऽप्निदष्टं शखपतबन्धिनीपु गायत्यद्वितृचाशीतिप्व्दि 
च विधत्त-- 

(4 = 9 ¢ ४ [+ तस्याभिरकाऽश्नमशीतयोऽमनेन हीदं सवेमश्वते, इति । 

तस्य शास्रस्य संत्न्धी योऽयमकरोऽच॑नीयो देवः सोऽयम्निखरूपः । याश्च गाय. 
घीवृहत्युण्णक्रढन्दस्कस्त॒चानामश्चीतयच्चिविधास्ताः सवा अन्नलदूपाः । तप्मातकार- 
णाहौकरिकः पुरपोऽन्ेनेदं सर्वं प्राणिनातमश्ुते व्याभरोति । अन्नवन्तं पपं 
जनास्तछ्चामाय पवन्ते 

पर्वक्तप्रथिव्यादिवदुक्थदेवताश्चीतिप्वन्तरि्षवाखनदष्टि व्रिषत्ते -- 

अन्तरिक्षमेवाक्थमन्तरिक्षं बा अन् पतन्त्य. 
स्तरिक्षमनु धावयन्ति तस्य वायुरर्कोऽ्- 
मशीतयोऽन्नेन हीदं स्ेमश्रुते, इति । 

पक्षिणः प्वैऽप्यन्तरिक्षपनुमल्योपरि पतन्ति संचरन्ति, मनुप्याश्च मुमेरुपय॑न्त- 
रिकषमवकशमतुपयेवाशववटीवदादीन्धात्रयन्ति) तस्मादन्तरितस्योक्यतवं युक्तम् । 

युलोकादिदटि विषत्ते- 
असावेव चौरुक्थममुतःप्रदानाद्धीदं सबेपुतति- 
एति यदिदं किंच तस्यापावादिदलयोऽरकोऽननम- 
तियो क [+ ऋ ठि र [न 

शीतयोऽकेन हीदं स्वेमश्वूते , इति । 

अमुतो दुोकादधूो प्रदीयते यद्वृ्टिनठं तस्माज्नच्प्रदानादिदं स्रमोषधिवन- 
स्पलयादिकं यक्तिचिएसि तदुत्तिएति तस्माद्चयुलोकप्योक्थतवं युक्तम् । 

नपोदधिमाधानायोक्तवकष्यमाणयोध्यानयोतरिमागं दरेयति- 

इत्यधिदवतमथाध्यात्म्, इति । 
दैवतानि प्रथिव्यादीन्यभरिकृय प्रवृत्तं ध्यानपधिदेवतम् । तचे्ुक्तप्रकरेण 



अध्या०१ख०२] पेतरेयारण्यक्रम् । ९३ 

व्यश्थितम् । आत्मानं मनुष्यशरौरमधिङत्य प्रवृत्तं ष्यानपध्या्मम् । तसवथानन्त- 
रममिधीयते । 

तत्राऽऽदौ शे शरीरदषटिं विधत्ते- 
पुरुष एवोक्यमयमेव पहान्पनाप- 
तिरदुक्थमस्मीति विवत्; इति । 

शिरःपाण्यादिमान्देहः पुरुषस्य महतं प्रष्ठत्वम् अयं पुरुषो ब्रह्मणो लोकः" 
[ र १ ९९6 ०६] इतयत्र वक्ष्यते । प्रनापतित्वं॑च “ तस्य वाचा- 
पृष्टौ थिवी चिश् “ ( ९० आ० ९ अ० { स॒ ७ ] इलत्राभिषास्यते । 
तस्माडुल्कषरहेतुत्वदेहस्यक्थत्वम् । तचोक्थमहमस्मीदयेवे ध्यायेत् । नात्र विदिषतुः 
प्रमाणजन्यं ज्ञानमाचष्टे कितु पुरुषत्रा ध्यानक्रियाम् । यद्यपि ^“ वि ज्ञानि 
[ अदा० ग० प°] इति धतुस्तथाऽपे ज्ञानध्यानयोमीनपतवप्तम्येन ध्यानमन्र 
विवक्षितम् । उपासनाप्रकरणस्य वरतमानत्वात् । नन्वहमुक्थमस्मीयेतन्मीमां पया विर- 
द्धम् । तत्र हि चतु्थाध्याये--“ आत्मेति तूषगच्छन्ति आहयन्ति च ” [ ब्र प° 
भ०४पा० १ प° ३] इति सूत्रेण तत्वविद्यायां ब्रहमोपाएनेषु चाहग्रहममिधाय 
५ न प्रतीकेन हिप्तः” [ब्र° मू० अ०४पा० १ प° ४ ] इति पत्रेण प्रती- 

केष्वहरहो निवारितः । अत्र चोक्थं प्रतीकम् । तस्मादहमुक्थमस्मीलहंग्रहो न युक्त 
इति चेत् । नायं दोषः । तसिन्पत्रे न्यायबछादेवाहुग्रहस्य निषिद्धत्वात् । इह तु 
वचनबडादहग्रहो विधीयते । “ किमिव हि षचनं न कुर्यान्नासिं वचनस्यातिमारः ” 
इति हि श्ाञ्जकाराणां डिण्डिमः । यद्यपि कृत्स्रमुपास्यखरूपममिधायानेऽहंमरहो 

वक्तत्यस्तथाऽपि वकष्यमाणेषुपास्यावयवविरषेषु प्रयेकमहंगरहपतिद्धयधेमादावेवाप्तौ 
विधीयते । 

आयिदैविकदष्टन्तनाऽऽध्यात्मिकमुलरष्टि विधत्ते- 

तस्य युखमेवोक्थं यथा पृथिवी तथा, इति । 
तस्य पुरुषस्य देहरूपस्य यन्मुखं तद््टिरुकथे कतैव्या । अधिदेव यथा प्रथमप- 

योयेण पृथिषीटृष्टिलद्वत् । 
© (पेद, दण्द [द् १ अर्चनीये देवे वाण्टष्टिमशीतिष्वन्नरष्टि च विधत्त- 

तस्य वागर्कोऽन्नमशीतयोऽमेन हीदं स्पशते, इति । 
आदिदैविकान्तरिक्षदृष्टानेन द्वितीयपयायं विधत्ते- 

नासिके एवोक्थं यथाऽन्तरिक्षं तथा, इति । 

१ क. "दद्ध" । घ. दुक्त" । 



९४ श्रीमत्सायणाचायैबिरवितमाष्यसमेतम्-- (रेद्वितीयारण्यके- 

देवे प्राणरष्टिमशीतिष्वन्नदृष्टि च विधत्ते- 

तस्य प्राणोऽकोऽन्नमक्ीतयोऽनेन हीदं स्वमश्वते, इति । 
भरुषोरधस्ताज्ापिकाया मूढं निन्नदेशं प्रशेसति- 

तदेतद्वधस्य विष्टपं यदेतन्नासिकाये विनताभिव, इति । 

नासिकायाः संबनि विषेण नतमलयन्तनिम्नं यन्मूढमलि, तदेतद्रप्रस्याऽऽ. 
दवियस्य विष्टपं स्थानम् । “अपो वा आदिलयो ब्रघ्नः" [तैत्ति °] इति श्रुखन्तरात् । 
तच्च मूढ ब्रह्मणः स्यानत्वाद्रह्मोपधेरारिदयस्यापिं स्थानम् । ध्यानस्थानत्वं च प्रश्- 

ततराम्यां जाबाला आमननि --“ कतमच्;स्य स्थानं भवतीति भुवोः प्राणस्य च 
संधिः स एष दर्छोकस्य परस्य च संविमवति ” [जाबा० 68० २] इति । विनत- 
पिवेतीवदाब्रोऽनथेक एवकारार्थो वा । 

तृतीयपर्याये विधत्ते- 
ललाटमेवोक्थं यथा व्ौस्तथा तस्य चक्षर्फोऽ- 
न्मशीतयोऽनेन हीदं सतरैमश्चते, इति । 

आपिरैविकाध्यातििकपयोयेषु पटसवप्यकँ ध्यातम्या अम्यादयो विविधासद्रद- 
शीतिषु ध्यात्त्यस्यापि नानाविधत्वशङ्कां व्यावत्यं पूर्वोक्तमनेकतवध्यानं प्रशपरति-- 

समानमरशीतयोऽध्यात्पं चाधिदरंवतं चान्नमेवा 
न्नेन हीमानि सवांणि भृतानि समनन्तीरे अन्न 
नेम॑ लोकं जयत्यन्ननापं॑तस्पात्समानमशी 
तयोऽध्यासं पाधिदैवतं चान्नमेव, इति । 

गायञ्यो बाहेत्य ओंप्णिह्यश्च याः सरवास्तृचाश्चीतयस्ताः सवां अध्यातमाधिदेव- 
पर्यायेषु सवेप्वप्यत्नमेवेलयेतत्समानम् । न त्वन्नादन्यत्किचित्ताप्॒ ध्येयमस्ि । अन्न- 
स्यालन्तं परशस्ततवात् । इमानि सर्वाणिं मतानि प्राणिनोऽजेनैव समनन्ति पम्य- 
कंचे्टन्ते । अन्नजन्यस्य वटस्य शरीरचे्टहेतुत्वात् 1 सानुनातिका समनन्तीति ष्ुति- 
रक्त यप्रतिद्धा(दध्योथी । न केवहमन्न्य चेष्टहेतुतं किं तु छेकद्रयमपि तेन 
जितं मवति । अन्नप्रदानेन मनुप्याणां वरयत्वमेतद्धोकस्य जयः । शाल्लीयेणान्नदा- 
नेन देवतातुषटिः स्वगेखोकजयः । तदरेवमन्नस्य प्रशस्तत्वात्पत्राशी तीनामन्नरूपत्व- 
मेव ध्येयम् | 

उक्थे ध्यातव्यत्वेनोक्तायाः एथिव्या मेक्तमोग्यरूपकृत्नगदूपत्वध्यानं त्रिधत्ते- 

दुमन्नपरन्नाद्मियमेव पृथिवीतो हीदं 

१ क, “णि प्राणिरूपाण्यन्ने' । ख. ध. ड, "णि रूपाण्णन्नः । २ क, "क्तार्थ प्रः । 



अध्या* {ख ०२] एतरेयारण्यकम् । ९५ 

सवेमुत्तिष्ति यदिदं रिच, इति । 

रोके यदश्नमसति यच्चा्नादं मोक्तनातं तदिदं सवेजगहूषपियमेव पृथिवी । 
पृथि्यास्तदात्मकतवं ्येयमिलर्ः । यत्किविदिदं मोक्तमोग्यजातमस्ति तत्प्मितः 
धथि्याः सकाशादुतपननं तस्मात्तदात्मकतवं युक्तं एथिव्याः | 

कृत्सरमोक्तभोग्यात्मकत्वमुपपादयति- 

यद्ध किचेदं परती ३३ तदसौ सरममत्ति यदु किचातः 
परती तदियं सवेपत्ति सेयमित्या्याऽ्री, इति । 

यक्िचेदं प्राणिनातं एथिव्यां वकमा परत प्रति भ्रियते । ५ ईर गतौ” 
[ अदा० ग० आ० ] इत्यस्य धातोः परू्स्य मरणार्थतवं द्रष्टव्यम् । « इण गतौ ?! 
{ अदा० ग० प० ] इति धातो तदशनात् । ममौ मृतं तत्सर्व प्राणिजातं खतुष्ठि- 
पुण्यकमैवशात्छगे गच्छति । तच स्वगंस्थमसं ख्ेरोकोऽत्ति भक्षयति वशी करोति। 
यदु किंच यदपि िचित्लर्गस्यं प्राणिजातं खकर्मफलमोगे समापते सत्यतोऽस्मात्ख 
गतमिति मतो( त्वा ) ममावागच्छति तत्समागतं सं प्राणिनातमियं मृमिरत्ति 
मक्षयति वक्षी करोति। भूमौ यागं शर्वन्तो यजमाना मरणादूर्ं खँ भक्त्वा पुनर्भमा- 
वगच्छन्तीति वाक्यद्वयस्याथेः । तत्प्िद्ध्यरथ पुतिदवयं व्र्टग्यम् । पेतं इलयेकारस्या- 
कारपुतिरिकारसहिता ग्याकरणे विहिता [ पा० प्रू० अण० ८ पा०रपू० १०७ ]। 
एवं सतति सेयं ममिरिल्युक्तेन प्रकरेणाऽऽ्राऽपि मवहि। अत्री च मदति। 
भूमिष्ठानां यजमानानां सगे यदेवतापारतन्यं तैतदरमेराचत्वम् । स्वगेस्थानां च 
पुनरागमने स्ति तेषां वक्षीकरणरक्षणं स्वातच्यं भृमेरततत्वम् । अनेन प्रकरण कृत्त 
मोग्यभोक्तङ्पा ए्थिवी । 

एतदगृणध्यानस्य फलमाह- 

अत्ताहवा आद्यो भवति, इति। 

अत्ता योऽयं ठके मोक्ता यथाऽयो भोग्यः पदारथत्तद्रभयद्पेण सवात्मके 
भवतीत्यथंः | 

नन् छोके कथित्छामी मलः सेव्यमानो भरलयानां मोक्ता मवति तथा जीवितप्रदा- 

तृतवेन भत्यभन्यत इति मोभ्योऽपि मवति । अनेन न्यायेन सर्वोऽप्यन्येरुपक्रिय 

१ ख, ग, सिद्धां) 



९६ भ्रीमत्सायणाचायंविरचितमभाप्यसमेतम्-- [रदवितीयारण्यके- 

माणो मोक्ता छयमुपकन्मोग्यश्च भवति । तथा सत्ुपापतनफटरूपे मोक्तेमोग्यात्म- 
कत्वे को नाम विशेष इाशङ्कयाऽऽह-- 

न तस्येशे यन्नाच्रादयदरनं नाधुः, इति । 

इतयैतरेयत्राह्मणारण्यङाण्डे द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये 
द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 

अनुपाप्तको छीकिकः पुरुपः स्वधमेकमोप्रा्तमरयनादिकं कियदेवत्ति न तु सरव 
सर्वस्य स्वकर्मप्रापि[त]त्वामवात् । तथा सति यद्रसु सयं नाश्रान्न मुञ्जीत तस्य 
वस्तुनो नेशे नेष्टे स्वामी न मवति । उपाप्कस्तु रिरण्यगमेषूपः सन्सर्वमत्तीति 
सवैस्य स्वामी । सोऽगमेक्ो विशेषः । वाशठ्दः समुच्वथवाची । यद्वा यस्माच्च कार. 
णदिनमुपाप्तकं नायुन्ये पुरुपा न मून्जीरंलघात्पराधीनलक्षणं मोग्यसं नाकि, 
अनुपाप्तकष्य तु तदरस्तीत्ययमपरो विशेषः । ननु भोग्यत्वामावे सत्या्यो मवतीति 
कथमुच्यते । नायं दपः । पराधीनलश््षगप्य मेोग्यत्वस्ये्र निषेधात् । आधयो 
मवतीदयनेन तु छात्ममूनपवैमोग्यनातरूपत्वमभिधीयत इति न कोऽपि विरोधः ॥ 

इति श्रीमत्प्ायणाचार्यकिरचिते माधवीये वेदारथप्रकाश रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
माप्ये द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 

अथ त॒तीग्रः खण्डः। 

पूतनोक्थषु पुरुषत्वदष्टि विधातुं परुषस्य महत्मयमेव महानित्यमिरितम् । 
तदेतम्मह्म्पपादयति- 

अथातां रेतसः सृष्टिः प्रजापते रता देवा देवानां 
रेतो वपं वस्य रेत ओषधय ओपधीनां रेतोऽ- 
जरपन्नस्य रेतो रतो रेतसो रेतः प्रजाः प्रजानां रेतो 
हृदयं हृदयस्य रेतो मनो मनसो रेतो वाग्वाचौ रेतः 
कम तदिदं कम कृतमयं पुरूषो ब्रह्मणो लोकः, इति । 

अथ पृरूप एवोक्रथमित्येवमुकथे पृरषदृिकथनानन्तरम् । यतः कारणात्पूर् 
पस्योक्थत्यं संमावपितुमयमेव महानिल्युक्तं वैरिष्टयं वक्तव्यमरतः कारणद्रैशिष्टय- 
पिद्धये रतसः परमतस्य सूितमतवत इति शपः । अदा प्रजापतनगरधर्त्य 

रेतः सारमूतं कायं देवाः । पासिकतलादूवानां पारमूनलं युक्तम् । मनुप्याणां 
~~~ ~~~ = ~~ ~ -----~-- ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ 

१ क, ख्. त्युक्तवरं । 



अभ्या ० {ख ०३] पएतरेयारण्यक्म । ९७ 

राजपरत्वाद्भवाश्वादीनां तामपत्वाचच नास्ति सारकायैत्वम् । तेषां च देवानां रेतः सार- 
मतं कार्यं वमू । परमके पतप मूमिधैर्ेणाऽऽप्यायते ततोऽस्य सारत्वम् । तस्यापि 
वषैस्य सारमोषधयः, प्र्युपकारफत्वात्। न हि तदृषटिकार्थमपि पङ्कादिक प्राणिमि; . 
स्यते । ओषधीनामप्यन्नं पारं न तु पलाहतुषादिकम्। अन्नस्यापि रेदः सारं न तु 
पुरीषदिकम्। रतसोऽपि पतरं पत्रारिरूपाः प्रजा नतु वन्ध्यायामुत्ष्टस्य सारत्वमत्ति । 
प्रजानामपि सारं हूदयपुण्डरीकं, जीवात्मनः स्थानतवात् । “हृदि ह्येष आत्मा इति 
शतैः । हृदयस्य पारं मनः, ज्ञानशक्तियुक्तलात् । न तु मांपमयानामष्टदलानां तच्छ- 
क्तिरसि । पनसः सारं वेदषपा वाक् । “यद्धि मनप्रा ध्यायति तद्वाचा वदति" इति 
ुतेवाचो मनःकार्थत्वम् । न तु मनप्त उत्पन्नानां रागद्वषादीनां वेदवतपरारत्वमस्ति । 
वेदस्यापि सारमचिहोत्रादिकं कमे, वैरिकमन्राणां तदनुषठाना्त्वात्। तदिदं करम पू्व- 
सिज्ञन्मनि कृतं दिह जन्मनि वेदशाखकर्मानुष्ठानरह्योपापतनत्रहनन्ञानयोग्यः पुरूषो 
मवति, न हि निरतिशयितपुकृतमन्तरेणेदशं जन्म ॒प्तमवति । तस्मत्परुषो ब्रह्मण 
उपाप्तनीयस्य वेद्नीयस्य च छोकः स्थानमिति तस्य महत्वं तिद्धमियर्थः। 

तस्य पुरूषस्य हिरण्मयास्यो गुणो ज्ञानाय विधीयते- 

स इरामयो यद्धीरापयस्तस्माद्धिरण्पयः) इति । 

इराक्षब्दोऽन्वाची । स परुषः शिरःपाण्यादियुक्तोऽत्मयः । अत एव तैतति- 
रीयका आमनन्ति--““ स वा एष पुरुषोऽन्नरप्तमयः " [-तै० उ०२।१। १] 
इति । यद्धि यस्मादेव कारणाद्यपिरामयस्तस्मात्कारणाद्धिरण्मय इत्युपाप्तकानां 
प्रपिद्धिः । इराहिरण्मयशब्दयोरक्षरपाम्यात्तथोच्यते । यगाऽध्यात्ममन्नमय एवमि. 
देवं ब्रह्माण्डल्पेण स्वर्णमयः । 

एत्गुणष्यानस्य फटमाह- 

हिरण्मयो ह वा अगुष्िटीके सेमवति हिरण्यः 
सर्वेभ्यो मुतेभ्यो दष्शे य एषं वेद्, इति ॥ 

इयेतरेयब्राह्मणारण्यकाण्डे द्वितीयारण्यके भरथमाध्याये 
तृतीय खण्डः ॥ ३ ॥ 

यः पुमनेवं हिरप्मय्वगुणमुपाते प्त पुमन्घछगलोके उथोतिमेयो मवति । तथा- 
विषो मूला एवेप्राण्ुपकारथंमादियमण्डठहपेण वदा इरयते ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदा्थप्रकाश रेपरेयारण्यकमाष्ये 
द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 

१क, य पु" । २क, ण्यगु। ३क, ख. घ. ड. “थे भादि । 
१३ 



श्रीपत्सायणाचायंविरचितभाष्यसमेतम्- [द्वितीयारण्यके 
अथ चतुथः खण्डः । 

स्यषदेहरूपेणोकंयस्योपाप्नममिधाय पूषदेहातमकप्ाणल्पेणोपाप्रनं वक्तं प्राणो- 
पाधिकस्य परमात्मनः शरीरे प्रवेशं दरीयति- 

तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मं पुरुषं यत्पदाभ्यां 
प्राप्त ब्रह्मम पुरुषं तस्मालपदे तस्मास्मपदे 
श्याचक्षते शफाः सरा इलन्येषां पशूनाम, इति । 

यजञगत्कारणं “त्यं ज्ञानमनन्त ब्रहम [ त° उ० २--{-! ] हत्यादि- 
वाकप्रतिपाध ब्रह्मापि तदेतपृष्टिकहे स्पूखरेहं पृष्ठा तं पृषटपिपं इदयमानं. पर 
षरब्दवाच्यं स्थूह देहं भपदाभ्यां पादामरम्यां प्रपद्यत प्रिष्टवत् । “^ततपृष् 
तदेवानुप्राविशत्!" [ त उ० २।६। १ ] इति श्रुखन्तरम् । यद्यपि पगतस्य 
ब्रह्मणः प्रवेशो न समति तथाऽपि प्राणोपाधिकस्य प्राणप्रवेशेनैव प्रवेश उपचर्पते । 
अत एव मेत्रायणीय आमननि-^ वायुमिवाऽऽत्मानं कृत्वाऽभ्यन्तरं प्रावि. 
शत्” [मे० उ० प्र० २ ] इति । यस्मातपादम्राम्यां प्रवेशसलप्मास्मापद्यतोमाभ्या- 
मिति व्युत्पत्या पादग्रयोः प्रपदस्वं पपत्नम् । यस्मादवयवार्थस्तयोरलि तस्पाहेके 
शाव्दिकाः परपदे इत्यनेनैव शाञ्देन पादामद्वयं प्यवहरन्ति । मनुप्यशरीरेषु परदा- 
्रप्तद्धावात्तद्ूरिण प्रवेशेऽपि गवाश्वरिशरीरेषु तदमेमवर इति चेन्न । तच्छरीरेप्वपि 
शफराब्देन खुरशब्देन च तत्तदेशे प्राणिभिभ्य॑वहियमाणानां पादमागानामेव प्रपद्. 
त्वात् । शफखुरशब्दयोदंशविरोषेण ग्यवहारमेदः । 

पादाप्रयोः प्रविष्टस्य ह्मणः क्रमेण शिरपर्यन्तां व्याप्ति दरंपितुमूरुपयन्तं ताव- 
द्शेयति- 

तदध्वयुदसत्ता उरू अमवतामू, इति । 
तत्पादाम्रयो; प्रविष्टं व्रह्म्वामिमृलतरेन व्याप्तवत् । यस्मादेवं तस्मादुदस्ष- 

द्नयोरिति ग्युतत्या ताव उधवपरेशावूषराव्दवाच्यावभवताम् । 
उरेशादप्यु्देशग्याधि दशेयति-- 

उरु णीदहीलयत्रवीत्तदुदरमभवत् , इति । 

उरु विस्तीर्णं यथा मवति तथा शृणीहि निगरणयेोग्ये पिपुच्छिद्रं कूर्वि- 
त्येवमुपरितनं शरीरमागं प्र््वोरवम्थितं ब्रह्मावर्वत्तस्य ब्रह्मणः सैकलपवशात्त- 
त्स्थानपुपरितनयुदरशब्दवाच्यं विपुरच्छिद्रममवत् | 

~-~--~---- ---~---~--~--- ---~~~-~-~ ----~--~-------- ~~न कम ०००७००-० 

१ग्, गजाश्राः । 
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उरुशब्देन पहाक्षरपाम्यादुदरनापत्वम् । 

पुनएप्युपरि देशे षंचारं दकयति- 

उरवेव मे कुपिलयत्रवीत्तवररोऽभवत् , इति । 
उदर्वतिनो मम मृयोऽपि विक्तीणमेव च्छिद्रं कुधित्येवं बरहमपकद्पवरात्तदे- 

तदुपरितनं स्थानमुरश्व्दवाच्यं विपुखच्छिद्रममृत् । अक्राप्यक्षरसाम्याननिैचनं 
्रषटग्यम् । 

अनयोः कुष्युरोत्रह्मतकल्मविरेषेण प्रीतिपुरकेणोस्वाद्रहमध्यानप्रतीकतव 
दशीयति-- 

उदरं ब्रह्मेति शाकंराक्ष्या उपासते हृदयं 
ब्रह्मे्ारुणयो ब्रह्माैव ता १६, इति । 

शकैराकषिनामकस्य महर्षः पुत्रा उरे बह्मदं कृत्वोपासते । अरुणारूयस्य 
महर्षः पुत्रा हृदयस्यानगतेऽष्टदलकमटमध्यस्थे हवयच्छिद्रे ब्रहमह्टिं कृत्वोपापते । 
ते उभे अवि स्थने ब्रह्मणः भ्रीतिविषयत्वद्रहमैव । एतिः शाश्रीयप्रतिद््यथी । 

पुनरपि ब्रह्मण उध्वदेशे पैचारं दशैयति- 

उर्व त्ेवोदसपत्तच्छिरोऽभ्रयत यच्छिरोऽधर- 
यत तच्छिरोऽमवत्तच्छिरसः रिरस्त्वम् , इति । 

उरःप्न्तमुद्रयापि तद्रह्य नोपरेमे किं तु ततोऽप्यध्यमुदसपैदेव । उर 
गत्वा च तद्रह्य धरिरोदेशमश्रयत सेवितवत् । यस्मादेवं तस्माच्छितमनेनेति व्युत्पस्या 
तत्स्थानं शिरःशब्द्वाच्यममवत् । तस्मादेव कारणाह्ोकेऽप्यष्वमागस्य रिरःशब्द- 
वाच्यत्व प्राणिमिन्यैवहियते | 

हिरोमागं पुनः प्रशंसति- 

ता एताः शीर्षञ्ियः धिताश्क्षुः भोजं मनो वाक्माणः, इति । 
शीरषन्डिरोमागे ता ब्रह्मणा प्ष्टतेन श्रुतौ परतिद्धा एता अस्माभिरनुमूयमानाः 

भियो ददौनश्रवणादिव्यवहारसंपदः भिताः प्राः । कास्ताः श्रिय इति चेततदु- 
च्यते-- चक्षुरादयः भियो भ्यवहारपतंपदसनिप्पत्तः । 

रिरस्त्ववेदनं प्रशेपति- 

भ्रयन्तेऽस्मिञ्छियो य एवमेतच्छिरसः शिरस्तव षेद, इति । 
यः पुमाञ्शिरोनाम विदित्वोपासेऽसिमनुरुषे चक्षुरादिपाटवनन्योत्तमपतपद आश्रिता 

मवनि | 



१०५ श्रीपत्सायणाचायंचिरवितमाष्यसमेतम्-- [रद्ितीयारण्यके- 

इदानी शिरःपयन्ते शरीरेऽवस्थितानां चक्षुरादीनां मध्ये प्राणस्य ्रेष्ठयं वक्तं 
सेवादं दरेयति- 

ता अहिसन्ताहपुक्थमस्म्यहमुक्थमस्मीति ता अद्रव- 
न्हन्तासाच्छरीरादुत्करामाप त्सिमन्न उकत्करन्त 
इदं शरीरं परत्स्यति तदुक्थं भविष्यतीति, इति । 

ताः पूर्वोक्ताः ध्रियशचकषरादिरूपास्तदभिमानिन्यो देवता आसन्त परपरा 
ङ्पां हिंप्तामकुवेन् । स्पधोविषयो विस्पष्टमच्यते-अहमक्थमस्मि । उक्थे चक्षःख- 
ह्पस्य ममैव इष्टिः कतेग्यदेवं चकषुुवता वक्ति । तयेव श्रोत्रादयोऽपीति विवक्षया 
प्पोक्ता । ताः स्पधेमाना देवताः स्धानिवारणार्थं समयविशेषे परस्परमश्षवन्। 

निवारणोपायदरौननिमित्तहषीर्थो हन्तरब्दः । वयं सवी अपि कमेणास्माच्छरीरादु- 
त्कानित करवाम । तथा प्लस्माकं मध्ये यस्पिन्नक्रान्ते पतीदं शरीरं पतिप्यति 
तदेवोक्ं भविष्यति । इतिशब्दः समयबन्धप्तमाप्यथैः | 

क्रमेणेत्कानित शरीरपतनपर्यन्तां दरयति- 

वागुदक्रापदवदन्नश्नन्पिवननास्तेव चश्चरुदक्रामद परय 
नश्चन्पिवनास्तेव श्रोत्रमुदक्रामदश्चण्वज्नशनन्पिव 
रसते मन॒उतकरामन्भीटित इवाश्न्पिवन्ना 
स्तेव पराण उदक्रामत्तस्माण उत्करान्तेऽपद्यत, इति । 

वाक्चक्ुःोत्रमन्तामेकेकसिनुत्करन्ते सति तततदिन्दियप्ताध्यन्यापारमात्रं युप्यते 
नतु शरीरं पतति, कि त्वत्तपने खी कुर्वन्यथापूर्वममवदेव । मीलित इवेलस्यायमर्षः-- 
यथा मृश्चषमीटनोन्मीटनमात्रं कु्ैनविषयविवेकमकृर्व्नासते तद्वयं देह इति । 
तच्छरीरं प्राण उत्करान्ते पतति पतितममृत्न तश्नाति नापि पिवति । 

तदेव पतनं शरीरशब्दनिषैचनेन प्रपञ्चयति- 

तदशीयताशारीती रे तच्छरीरम- 
भवृत्तच्छरीरस्य शरीरत्वम्, इति । 

यत्पतितं शरीरं तच्छीणमम्त्, अवयवविश्छेपेण विनष्टममृत् , अतो लोके प्राण- 
रहितं शरीरं श्टरेतदशारि विशीममदिलयेवं वर्णयन्ति । तत्प्रतिद्धिबोतनाय इति- 
रिति । तच्च शीणत्वयोग्यत्वाच्छरीरममत् । तत्तस्माच्छीणेत्ववचनादेव शूरीरनाम 
रवन्यवहियते । 

एतन्नामनिवेचनवेदनं प्रशपति- 

शीयते ह वा अस्य द्विपन्पाप्मा भ्रातृव्यः पराऽस्य 
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द्िषन्पाप्मा भ्रातृग्यो भवति य एवं वेद, इति । 
यः पुमानेवं शरीरत्वं विदित्वोपा्तेऽस्य वेदितुर्देषं शुर्वन्पापरूपः शत्रुवशं 

मवति । कथंचिदविरीणेतवेऽपि पराभवति तिरस्कृतो भवति । 
प्राणोत्करमणस्य देहपतनहेतुत्वममिधाय प्राणप्रवेश्स्य देहोत्थापनहेतुत्वममिषातु 

पुनरपि पवादं समयबन्धं च दकैयति- 

ता अदिसन्तेवाहमुक्थमस्म्यहमुक्थमस्मीति 
ता अब्रुषन्हन्तेदं पनः शरीरं प्रविशाम 
तस्मिन्नः पपत्र इदं शरीरयुत्था- 
स्यति तदुक्थं भविष्यतीति, इति । 

अदंसन्तेव न तु स्प्थाया उपरताः । प्रपन्ने प्रविष्टे । अन्यतपृव॑वद्यास्येषम् । 
पराणप्वेशेन देहस्योत्थानं दरीयति- 

वाक्पाविश्चदशयदेव चक्षुः प्राविश्द- 
दयदेव शरोत्रं प्राविशदशयदेव मनः 
पराविशदश्यदेव प्राणः प्राधिहत्तत्ाणेः 
प्रपन्न उदतिषटत्दुक्थमभवत्, इति । 

अश्षयदेव शयानमेवामूत् । न तूत्थितममूत् । तसप्ाणस्वहपमूत्थानहेतुत्वा- 
दुक्थममृत् । 

प्ाणस्योत्थानहेतुत्वटकश्षणमुक्थत्वं प्रधिद्धमिति पतिप्रयोगेग दशेयति- 

तदेतदुक्था ३ राण एव, इति। 
चभुरदीनामुत्थानहेतुतवामावादुकेयत्वामावाथं एवकारः । 
यद््थ प्राणप्रवेशप्राणपतवादावुपन्यस्तो तदिदानीं विधत्ते-- 

भाण उक्थमित्येव विध्यात्; इति । 
निष्केवस्याख्ये शने प्राणद कुयीदेवेत्यथैः | 
एतस्याथैस्य दारव्याय चकषुरादिदेवकतकां प्राणपति दहेयति- 

तं देवा अद्रवन्त्वमुक्थमसि त्वमिदं सवे- 
मसि तव वयं स्मस््वमस्माकमसीति, इति । 

तं प्राणं चक्षरा्या देवा अनेन प्रकरिणेक्तवन्तः । हे प्राण त्वं देहस्योत्यानहेतु- 
त्वादुक्यस्वहूपमसि । अतः पर्ेहम्यापारस्य त्वदधीनत्वादिदं सर्वै जग्छमेवासि । 
वयं तव भूयाः स्मः। त्वं चास्माकं स्वाम्यति । इतिराब्दः स्तुतिपतमाप्यथेः । 

† १४. ड, विदाह्यति। ̀ 



१०२ श्रीमत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम् - [रद्वितीयारण्यके- 

उक्तार्थदार्व्याय मन्रमुदाहरति- 

तदप्येतदटषिणोक्तं त्वमस्माकं तव स्पसीति, इति । 

इत्येतरेयत्राह्मणारण्यकाण्डे द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये 
चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 

यदेततप्राणस्ुतिरूपं बह्षणेनोक्तं तदेतदषिणा मन्रेणाप्युक्तम् । स्वपरपाक- 
परिलयारिः प्रतीकप्रदशेनारथो मश्चस्य चरमः पादः । मन्रस्तु संहितायामेवपान्नातः- 
“त्वयेदिन्द्र युना वयं प्रति बरुरीमहि सयृधः। त्वमस्माकं तव स्मप्ति इति । 
हि इन्द्र प्राणहप परमेश्वर वयं चक्षुरा प्राणायैव सह युजा योगेन रप्तयेगेण 
ता्नमिव त्वद्योगेन ठन्धवीयाः सन्तः एषः स्प्ाहितूञशश्रनप्तित्रवीमहि प्रतिव॑ध्यामो 
निराकरिप्यामः । अतस्त्वमस्माकं खामी, वयं च तव तदीया भल्याः समति मवामः। 
तमेते म्नमुपरक्षयितुं त्वमस्माकमिल्यादिपाद उदाहतः ॥ 

इति श्रीमत्तायणाचायविरनिते माधवीये वेदा्प्रङ्ञाशच रेतेयबराह्मणारण्यक- 
भाप्ये द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 

भथ प्रश्चमः खण्डः | 

जहमुक्यमस्मीति वियारित्युपाप्तनारो सर्वप्वपि वक्ष्यमाणगुणेप्नुवृ्यरथं योऽयम- 
हेग्रहविधिरुक्तः पत एव तामनुवत्ति दशेयितुं पुनरपि प्राण उक्यमि्येव विदयादित्यनू- 
दितः । तत्रोक्थे यस्य प्राणस्य दृषटिविधिस्तप्य प्राण्य कालात्मकत्ववागादिदैवातक- 
त्वपतलरूपत्वगणा ध्यानार्थं विधातत्याः, तत्राहोरात्ररूपकाछातमकतवं विधत्ते- 

तं देवाः -भआणयन्त स पणीत; प्रातायत् 

प्रातायीतीरे तसरातरभवरत्समागादितीरे 
तत्सायमभवदहरव प्राणो रात्रिरपानः, इति । 

तमुक्ये ध्यातं प्राणं देवा वागादयः प्राणयन्त ८ त्वमस्माकं तव स्मप्ति " 
[ ऋ० पं० म० ८ मू० ९२ ऋ० ३२ ] इलािशरत्य ्रकुतपाह प्रपितवन्तः | 

(3 , > ऊ स॒ च प्राणः प्रणीतो देवेरतसाहं प्रापितः सन्प्राततायत प्रकर्षेण विस्तृतोऽभूञ्जागरण- 
के खमृ्ूपान्वागादीशदरोखकेषु प्रकरेण प्रसारितवान् । अयमेव प्राणख विस्तारः । 

त्वमस्माकं तव ०-ऋ० प° म० ८ पू० ९२ ऋ० ३२। 

१ ग. "तः पुनः प्राता । २ क. "पेणाऽ । ग, शषगान्वितोऽ । ३ क. ख. ग, 'हपवा- 
गदिगोल" । ४ क. ख, ग, त्रेरितत्रान् । 



जध्या० {ख ०९] पेतरेयारण्यकप् । १०३ 

तं दृष्ट वागादिदिवा मनुष्या वा प्रातायीलेवमुक्तवन्तः । प्रकर्षेण विसतृतोऽप् 

दिति तस्य शब्दस्याथैः । इतिः प्रतिद्भ्यथी । रात्रावपनीतायां प्रभाते जागरणाय 
खां वागादीनां गोल्केषु प्रपरणं प्षैलोकप्रतिद्धम् । यस्मात्मातायीलेवमुक्तवम्त 
स्तस्मादयं वागादिप्रपणपृवंको जागरणकालः प्रातःशग्दवाच्योऽमत् । प्रातायि 
प्रातरित्यनयोः शन्दयोरक्षरपाम्यात् । स प्राणः पुनरपि रत्रौ मुषुप्टर्थं वागादिप्रस- 
रणं पहतवांलं सहारं दृष्ट समागादित्युक्तवन्तः । पेकोचं प्राप्तवानिति तस्यार्थः । 
प॒ कालः सारयश्रग्दवाच्योऽमृत् । समागात्ायमि्यनयोरक्षरप्ताम्यात् । तप्य च 
प्राणस्य दिवे वागादिप्रपारणैरषजागरणावस्यानिष्पादकः प्राणशब्दवाच्य एको 
व्यापारः । तथा रात्रौ पुपुप्यथं वागादिपंहाररूपोऽपानशब्दवाच्यो व्यापारो 
द्वितीयः । तवेतो प्राणापानव्यापारावहोरात्ररूपत्वेन ध्येयो । 

काटात्मकत्वमुक्त्वा देवतात्मकत्वं दशेयति- 

वाग्रिश््ुरसावादिलश्न््रमा मनो दिशः भरोत 
स एष प्रहितां संयोगोऽध्यात्मपनिमा देवता अद 
उ आविरधिदैवतमित्येतत्तदुक्तं भवति ; इति । 

वागादीन्धियामिमानिनीनामग्यादिदेवतानां वागादिरूपत्वम् ५अग्निवीगूत्वा मुसं 
प्राविशत् " [ २० आ० २ अ० ४ ० २] इयादिना वक्ष्यते | अतः प्राणमू- 
द्यखरूपा उपाप्तकस्य वागादयोऽन्यादिरूपतया ध्यातव्याः । तस्य वागादिध्यान- 
विधिवाक्यस्य तात्पयं प एष इत्यादिना स्पष्टी क्रियते । या एता अन्यादयो देवताः 
सन्ति तापं प्रहितां प्रकर्षेण हितानां देवरोकगतेषु खस्स्थानेषु प्रपारणेन विक्नम्मे- 
णावस्थितानामध्यात्मं पुरुषशरीरे वागादीन्रियेषु यः प्रवेशः स॒ एष संयोगः सको 
चरूपेण वागादितादात्म्यं तथाऽधिरैवतमद उ राल्परपिद्धं स्वसस्यनेष्ववस्यिताना- 
माषिः प्रकयीमाव इत्येतद्थनातं तदुक्तं भवति तेन वागभ्निरिलयादिवाक्येनामिहितं 
मवति । अन्यादीनां शरीरे सकोचो देवोके विकराप्त इत्येतादृशं तात्पयं 
श्रुत्या दशितम् । 

प्राणस्य वागम्यादिरूत्वष्यानं प्रशंतितुं कस्यचिन्महरषवाक्यमुराहरति- 

एतद्ध स्म वे तद्वानाह दिरण्यदन्बेदो न 
तस्येशे यं मह्यं न दयुरिति प्रहितां वा अह- 

१क.ख.ग. भसिद्धार्था। २. ड. वसोवा। ३ घ. ङ. “णजाः। ४क. ख. “हप 
जा*।५क. ख. ध. ढ. देवास्म*। ६ घ. ड. यङ । ७ ख. घ. ड, 'वस्थानमा । ग, "वस्था- 

नादात । ८ ग, "पतेन ष्याः । 



१०४ श्रीमस्सायणाचायेविरचितभाष्यसमेतम्-[रद्वितीयारण्यके- 

प्यात्मं सयोगं निविष्टं वेदैतद्ध तत्, इति। 
हिरण्यमया दन्ता यस्य महर्षः प्तोऽयं॑दिरण्यदन् । वरिदनामकस्य महर्ष; भुतो 

बैदः प्त च तदेतत्राणर्पं विद्वानुपापरीनः कक्षिशवित्मपङ्ग इदं वाक्यमाह । निपा- 
तत्रयसमुदायः प्रतिद्यथैः। किं तद्वाकंयमिति वेत्तदुच्यते--अहं बेदाख्यो महर्षि 
प्रहितां बर प्रहितानां युके प्रप्रारणेनावस्थितानामन्यादीनमेवाध्यात्मं निविष्टं मनु- 
प्यक्ञरीरेऽवस्थितं सयोगं सके चेनावस्थानं वेद् जानाम्युपापीनोऽसि, तादश्चाय मरं 
छोकिकजना यं पदार्थममीष्टाथममीष्टं न दधु समयेयुस्तस्य ताददास्य पदार्थस्य नेशे 
नैव ते खामिनो भवन्ति । यस्य यस्य पुरुषस्य यस्मिन्यसिन्मोगये खवामित्वमसि प्र प 
पुरुषः सर्वोऽपि प्राणोपासनेन सर्वात्मकाय मह्यं तत्तदधोग्ं समपययेवेति महर्िवाक्य- 
स्यामिप्रायः। एतद्ध तद्मनमहपिणेोक्तमेतदेव तत् । 

पर्वत्र ब्राहमणं प्राणध्यानस्य माहा््म्यम् |] वागादिप्वैदेवात्मकत्वगुण- 

ध्यानफटमाह- 

अनीशानानि ह वा अस्मै भरतानि 
वलि हरन्ति य एवं वेद) इति। 

यः पुमानेवमुक्तप्रकरेणाधिदेवं परप्रतानामर्यादीनामध्यात्मं वागादिषूपेण पेको- 
चमुपासतेऽस्मा उपाप्तकाय स प्राणिनः स्रयमनीरा उपाक प्रति गुणमावमुपेताः 

सन्तो बहि हरन्ति पूजां प्मपयन्ति । 

तस्येव प्राणस्य प्तरस्यत्वह्पं गुणान्तरं ध्येयत्वेन विषत्त- 

तत्सच्यं सदिति प्राणस्तीयन्नं यपित्यस्ावादिल्यस्तदे. 
तत्रि्त्रिहृदिव वै चक्षुः शुकं कृष्णं कनीनिकेति, इति । 

तत्ाणस्वह्पं स्लयशम्दवाच्यमिति ध्यात्वा तच्छरन्दगतेष्वक्षरेुं तरिषु प्राणान्ा- 
दिवदषटयः कतेम्याः । मध्यक्षर इकार उच्वारणार्थः । तदेततपत्यशग्दा्षरषु ध्येयं 
स्वरूपं त्िट्रस्राणान्नदिव्येन्िगुणम् । चक्षुरपि शष्ठादिरूपेखिष्टदिव त्रिगुणमेव । 

चपुःमाम्यप्रदेनेन सत्यक्षरध्यानं प्रशस्य तद्गुणोपाप्तनस्य फठं दरैयति- 
सयादिहवा अपि मृषा वदति सत्यं दैवास्योदितं 
भवति य एवमेतत्च्यस्य सस्यस्वं वेद्, इति । 

इत्यंतरेयतब्राह्मणारण्यकाण्डे द्वितीयारण्यके भरयमाध्याये 
पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 

१ग.ध. इ, 'वचतः।२स. ग, नोक्तध्या। ३ ग, रुत्यंश।४क, "पु प्राः} 



अध्या०१ख ०६] एेतरयारण्यकम् । १०५ 

यः पुमानुक्तप्रकारेण स्यरूपस्य प्राणस्य सत्यत्वं प्तकारा्क्षरत्रयध्येयप्राणा- 
दिस्वरूपन्वमुपस्ते स पुपरास्यद्यपि रोके उ्यवहारे ्रिचिदनृतं वरेत्तथाऽप्यस्य तद्वाक्ये 
सद्यमेबोदितं भवति । अनृ गमाएणप्र्यवाय एनं न स्य शतीत्यवः ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायेविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
माष्ये द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये पञ्चमः खण्डः ॥ ९ ॥ 

अथ ष्टः खण्डः । 

गुणृन्तरं विधत्त- 

तस्य बाक्तन्तिनीमानि दामानि तदस्येदं बाचा 
तन्या नामभिदाममिः स्वं सितं सर्व 
हीदं नामनीरे सपं वाचाऽभिवदति, ऽति । 

यथा बहुबटीव्स्वामिनो वणिनस्तहन्धनाथा काचिद्रग्जः श्ङ्दये बद्धा प्रपा 
रिता मवति तस्यां रजो प्रत्येकं धन्धनाय परथक्पाश्चा मवन्ति तथः तस्य प्राणस्य 
वाक्तन्तिः शब्दप्तामान्यं प्रपारितरीषेरज्नुस्थानीयं देवदत्तयनज्ञदत्तादिनापानि पएथ- 
कपममन्पनहेतुद्रापस्थानीयानि । तत्तथा पतत्यस्य प्राणस्य प्ेवन्धिन्या वाक्प्ामान्य- 
रूपया दीर्धनन्त्या नामविरेषर्पेदाममिश्च स्ैमिदं स्थावरजङ्गमरूपं जगत्िपितं 
बद्धमिति ध्ययेत् । सर्पं जगदमियेयहूपममिधायके नामनि व्यवस्ितमिति ठेकप्र 
तिद्धमेतत् । अत एव सर्वै वस्तूदिश्य सर्वोऽपि पूरुपे वाचा तत्तत्ान्नाऽ- 
भिवदति । यदीयेन नान्ना पुरुषमाकारयति सर एव पुरुषो रज्नुबन्धनेनाऽऽङृष्ट इव 
पमागच्छति । 

एतद्धचानस्य फल्माह- 

वहन्ति ह वा एनं तन्तिसंबद्धा य एवं बेद, इति । 

बरीवदा इव वागाख्यतन्तिसंबद्धाः स्व प्राणिन एनमुपापतकं प्रति वहन्ति पूना. 
द्रभ्यमानयन्ति | 

पुनरपि गुणान्तरं विधत्ते-- 

तस्योष्णिगछोमानि त्वगायत्री व्िष्टुम्मां समनुष्प्लावा- 
न्यस्थि जगती प्विभ्ला प्राणो बृहती स च्छन्दोमि- 
इछन्नो यच्छन्दोभिशछनस्तस्माच्छदां पीलयाचक्षते, इति । 

१ख.ग. स्य कृयमाः। 
९४ 



१०६ श्रीपत्सायणाचायंविरचितभाष्यतमेतम् - [रदवितीयारण्यके- 

तस्य ध्येयध्य प्राणदेवस्य गायञ्यादिच्छन्ोमयेन देहेनाऽऽच्छादितत्वं ध्यायत् । 
उष्मिगादीनां छन्दां छोमादिरूपदेहावयवतवं ध्यातभ्यम् । ब्ृहतीछन्दपः प्राणवायु- 
रपावयवत्वं न विरुद्धम् । जडस्य वायोरत् प्राणङघन्देन विवक्षितत्वात् । ध्यातम्यस्त 
प्राणश्चेतनेदेवतारूप इति विरेषः । यस्मादयं प्राणास्यो देवो गाय्यारिच्छन्दोभि- 
वषठन्नो मवति तस्माच्छादनहेतुतद्रायन्यादीनां छनस्तवं द्रव्यम् । 

छन्दोमयरेहावृतत्वध्यानस्य फलमाह- 

छादयन्ति ह वा एनं छन्दांसि पापा्रमणो यस्यां कस्यांचि- 
दिशि कामयते य एवमेतच्छन्द्पां छन्दस्त्वं वेद, एति । 

यः पमान्प्राणस्याऽऽच्छादनाद्रयत्यारीनां छन्दस्त्वमिति जानाति स पुमान्यस्यां 
कस्यांचिदिशि वर्तमानः किंचित्पापं क्यु कामयते तस्मात्पापात्र्मणस्तमुपापतकं 
गायव्यादीनि च्छन्दांसि छादयन्त, पापं यथा न शति तथा तं गोपायन्तीलथः । 

यथोक्तप्राणमहिमप्रतिपादकं मन्रमृराहरति- 

तदुक्तगृषिणा, इति । 

स॒ च मनः संहितायामेवमान्नतः--“अपदयं गोपामनिप्यमानमा च परा च पथि. 
मिश्वरन्तम् । प्र पीचीः प विपूचीरवप्ान आवरीवति मुवनप्वन्तः ” इति । [ ऋण 
प० म० १, १० पू० १६४; १७७ | ऋ० ३१, ६] अस्य मन्रष्य द्रष्ट 
दीधतमा नाम कश्चिपिर्मच्रूपं वाकयं व्रते -अहमुषिः प्राणं देवमपदयं साक्तात्कृत- 
वानसि | कीदशं प्राणम् । गोपामिन्धियाणां रक्षकम् । अनिपदयमानं निषदनं विन्ा- 
सद्रहितम् । पथिमिनीनात्रिेनो दीमर्गैराचरन्तम् । पराचरन्तं च । प्राणवायु मुख- 
नात्िकद्वारा क्षणे क्षणे देहमध्यं प्रमागच्छत्यपि तदानीमेप पुनगच्छरदयपि । गमनागम- 
नयोः परस्परममुत्रया्थावपकृरावृत्तिपमुचयारथौ वा चकारो द्रष्टभ्यौ | सच प्राणः 
स्वयमध्यात्मं वायुरूपेण वतैमानोऽप्यधिैवमारिलयह्पेणावस्थितः सन्पधीचीरिपूचीश् 
द्विविधां अपि मुख्या दिशोऽवान्तरदिशश्च व्तान आच्छादयन््यप्रुवन्वीते | मुवने- 
पवन्तः सवषु करेषु मध्य आवरीवति पुनः पुनरागलय वरते । इति मन्नस्य योजना । 

तस्य मच्रस्य प्रथमपादे पूरवमागं व्याच्े- 
अपदयं गोपामित्येष व गोपा एष हीदं सप्र गोपायति, इति । 

01 

अपरं गोपा०--ऋ० पं० म० ९ पू० १६४ ऋ० ३१ | म० १० सू 

१७७ ० ३। 

१क. ग. जहमस्य । २१. ङ. नमः । ३ क. ख. "टयप्याग"।४प्र. ड, द्री।५क.ख, 

ग, द्विषाष्पि | 



अध्या° {ख ०६] एतरेयारण्यकम् । १०७ 

जयुर्ैतुतवात्माणप्य रक्षकत्वं प्रसिद्धम् । तच्च कौषीतकरिन आमनन्ति “यावं 
द्यस्मिञ्शरीरे प्राणो वपति तावदायुः" [ केषी १।२।] इति! 

उत्तरभागं व्याच््टे-- 

अनिपद्यमानमिति न श्वेष कदाचन संविशति, इति । 
संवेशनं व्यापारोपरमः । यथा मषु वागादीनां भ्यापार उपरतो भवति न तवेषं 

प्राणस्य । अत एव सुषुशिपकरणे श्रुलन्तरे पण्यते--“ प्राणाश्नय एवैतसिन्पर 
लाग्रति ”' [ प्रभ्० ४।३] इति। 

द्वितीयपादं व्याच््े- 

ओ च परा च परथिभिश्ररन्तमिलया चद्चेष परा च पथिभिश्वरति, इति। 
प्राणस्य प्रतिक्षणं गमनागमनयोः सर्वरनुमूयमानतवात्रधिदधि्योतनार्थो हिशब्दः । 
तृतीयपादं व्याचश्े- 

स सप्रीचीः स विषुचीवसान इति सधीचीष 
हेष विषूचीश्च वस्त इमा एव दिशः, इति । 

पहाश्चन्ि षतुष्कोणरूपेण परस्परप॑श्छिष्टा वतैन्त इति प्राच्यादयश्चतघ्लो दिशः 
सपीच्यः । विप्वगशचन्ति परस्परं वियुज्य वर्तन्त इयश्नेय्यादयश्चतस्रो विदिशो 
विषृच्य इति । एवमेता दिश एव शबग्दद्रथेनोच्यन्ते । यद्यप्याद्िल्य एव स्वप्रकाशेन 
ता दिक्च अच्छादयति न तु प्राणस्तथाऽपि नास्ति विरोधः, अदिव्यस्य बाह्यदेशवति- 
प्राणद्पत्वात् । “ आदित्यो वै बह्यप्राण उदयलेष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृहीति " 
[प्रभरो° १। ७ ] इति श्रेलन्तरात् । 

चतुधेपादार्थस्याऽऽदित्यह्पेण परिवर्तनस्य प्रतिद्धि दशेयति- 

आवरीवतषि भुवनेष्वन्तरित्येष हन्तभवनेष्वावरीवरति, इति । 
पराणमहिमप्रतिपादकं मच्रान्तरं दयितं तस्य मच्रप्य तृतीयपादं प्रतीकतवे- 

नोदाहरति-- 

अथो आृतासोऽतासो न कतैमिरिति, इति । 

आचपरा च पथिभिः०-ऋ० ते० मर सू० 1१४ ऋण ३१ ऋ° तंर 
म० १०० १७७ ऋऽ । प्त प्थीचीः म विपुचीः०-ऋ० से म० ! 
पू० १६४ ऋ० ३१ । म० १० मू० १७७ ऋ° ३ । आवरीवति मुवनेषु- 
कऋ० पण म० १ पू० ११४ ऋ० ६६१ | म० १० सु १७७ ० ३। 

१क. सं. कतम् । २क.घ. ड. वद्समिः। ३. ड. तितादि'। 



१०८ भ्रीम्सायणाचायंविरचितमाष्यसमेतम्-- [रेदवितीयारण्यके 

अथोरन्दो मच्रान्तरपम॒चयार्थः। 
तच्च मच्रान्तरं संहितायामेवमाश्नातम्--“ अप्र्ितं वसु बिमापि हस्तयोरपाहः 

प्रहस्तविि श्रुतो दे । जवृताप्ोऽवताप्ो न कतुमिस्तनूषु ते क्रतव इन्र मूरयः ' 
[ अ पर पण १ मू ९५६ ॐ० ८ | इति । 

हे इन्द्र प्राणादि्यर्ूप परमेश्वरप्रकषितमनुपहितितमप्क्षीणं वा वु कर्मफडारु 

धनं हस्तयोरथिैवं हस्तपदृशयोर॑शषिणोत्तरायणयोरविमपिं पारयप्ति । अध्यात्मं च 
जीवनादिलक्षणं कर्मफलं हस्तपदशयोः प्राणापानवरृद्थोधीरयति । किंच सहो बः 
त्वदीयमषाहकमन्यैरतिरस्कार्यमतः कमर धारयितुं समर्थोऽपि । कंच तन्वि तनं 
स्वात्मनः शरीरे श्रुतः श्रवणानि ज्ञानानि द्धे धारयपि । अनोऽनृष्ठानप्रयापर ज्ञात्व 
तदनुषूपं फलं ददापीय्ः। जिच कममिभूमो हिरण्यनिधिप्रतेपङरिमिरवतापो > 
निधिस्थापनार्थं लाता अवटा गती हृदाऽऽवृतापो दिशः पर्वा अपि तदीयप्रकश्ि 
नाऽञऽच्छादिताः । निधिस्थापक्रा हि गतं निधि प्रक्षिप्य तं गरतं मृत्पाषाणाद्िमिरः 
च्छादयन्ति, एवं त्वमि त्व गयरदिममिः स्वमाच्छादयाति । तादृशस्य ते तव तनुषु 
शरीरेषु कतवः सेकल्पविशेषाः फलप्रदा भृस्यो बहवो विघन्ते । यो यत्कङमिच्छति 
तस्य तत्फटमस्विदयेवं सेकस्पमात्रेणेव द्दपीलर्थः | 

उदाह्ते मच्पाद् आवृता इति पदं व्याचे- 

स्वं हीदं प्राणेनाऽऽतम् , इति । 
देवतिर्यखनुष्यादिकमिदं सर्य देहनातं प्राणवायुना ग्याप्तमिलेततप्पिद्धम् । 
गुणान्तरं विषत्ते- 

सोऽयपाकाश्चः प्राणेन ब्ह्या विषएगधस्तवथाऽयमाकाश्चः 
् ड ^ ̂  [क 

प्राणेन बहटा दिष्ट्य एवं सवाणि प्रतान्या पिपीलिकाभ्यः 
भागन बहलः विष्न्धार्नत्येवं तिया , इति ॥ 

इदैतरेयव्राह्मणारण्यकाण्डे द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये 
षृष्ु; खण्ड; ॥ ६ ॥ 

सवप्राण्याधारमूनेऽयपकाशः, सोऽयं ब्रहती छन्रे रूपेण प्राणेन चिषटब्धो विशे- 
पेण स्थापित इति ध्यायेत् । तत उर्ध्व तदृष्टानेन पिपीलिकापयन्ताः स्वे प्राणिनो 
बृहतीडन्दोखूपण प्राणेन विधृता इत्येवं ध्यायेत् ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायविरचिो माधवीये वेदारभप्रकाश रेतरेयत्राह्मणारण्यकमाष्ये 
द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 

= 

१क.,ख. ग. प्रदीणिवा। २ क. ग, "दैवतं ह । 



अध्या० {ल०७] एेतरेयारण्यक् । १०९ 

अथ सप्तमः खण्डः । 

गुणान्तराणि ध्यातन्यानि प्रतिजानीते- 
अथातो पिभूतयीऽस्य परुषस्य, इति । 

अथ पुवोक्तप्राणगृणध्यानानन्तरं यत; “ अयमेव महान्परनापतिः " [ एे० आ० 
२।६३। १ ] इति पवेत प्रतिज्ञातं पुरुषस्य प्रजापतित्वं पृथिव्यादिजतष्टतवेनोपपादनीयं 
फडन्तराय तत्तत्सष्टतव॑गृणा अपि विधातव्या अतत; कारणादस्य पुरुषस्य विभूतयः 
पथिन्यादिललषटत्वरूपाण्यश्वयाप्युच्यन्त इति रोषः | 

तत्रप्रथमां विमूतिमाह-- 

तस्य वाचा दृष्टौ पृथिवी चाभरिश्रास्यापोषधयो 
जायन्तेऽप्निेनाः स्वदयतीद्माहरतेदमाहरतेत्येषमेतौ 
वाचं पितरं परिचरतः प्राथप्री चाग्निश्च, इति। 

तस्य यथोक्तगुणविशिष्टप्राणध्यातुः पुरुषस्य प्रजापतिष्पस्य बागिन्धिपेण पृथि- 
छ्यशिशच्युमो सृष्टाठिति ध्यायेत् । यदि पुरषह्पं पितरं प्रति ताम कथमुपकृरत 
इति एृच्छेतमोऽयमुपकार उच्थते । अस्यां एथिव्यां बरीहियवे्या ओषधय उत्व- 
यने । अभ्निैना उलन्ञा ओषधीः स्वदयति मकतमोऽयादिपकेन खादू करोति । जत 
एव छोके कस्याचितपङ्कातरुपविदय मुज्ञानाः पुरुषाः परिवेटपरति सादु पक्तमिदं 
मकषयमाहृरतेदं च मोञ्यमाहृरतेति पुनः पुनर्याचनेऽनेन प्रकरेणैतौ एयिभौशरी पुरष्- 
ाभ्रपं पितरं प्रत्युपकरुतः। 

एतद्विमूतिध्यानफटमाह-- 

यावदमु पृथिवीं यावदन्वपरिस्ताव्ानस्य 
लाको भवति नास्य ताबरह्टोको जीयते 
यावदेतयोनै नीयते पृथिव्याशा 
य एवमेतां वाचो विभूति बेद) इति। 

यादरसूनातमनुश्य पृथिवी प्रवृत्ताऽभिश्च यावदध्यनातपनुन््य प्रवते 
तावान्वम्तुरिरिष्टो देशतिरोषोऽस्य वामििमूत्युपाप्कप्य लोको भोगमूमिभेवति । कं 
च पथिन्धन्योरमोगप्रदेशो यावन्तं कं न जीर्णो मवति तावन्तं काटमुपाप्कस्यापि 
भोगेशो न जीवैः । 

१ ग. 'त्वह्पगु । २ क. ख. ग, 'वाद्योष'। ३ क. ख, वेष्टरे प्रति। ४क.ख.ग, 
पाकमि।५ क,ख.ग, व्यप्भिपु।६ घ. ड, पप्र । 



११९ भ्रीपत्सायणाचायविरवितमाप्यसमेतम्-- [रदवितीयारण्यके- 

द्वितीयां विभूतिमाद-- 

प्राणेन शृष्ावन्तरिप्षं च वायुश्वान्तरिक्ष वा अनु 
चरन्यन्तरि्षमतु शणन्ति वायुरस्मै पुण्यं गन्ध 
मावहटेवमेतो प्राणं पितरं परिचरतोऽन्तरिकष 
च वायुश्च यावदन्वन्तरिक्षं यावदनु बायुस्तावा 
नस्य लोको भवति नास्य तावह्ठोको जीय॑ते 
यवदेतयोनं जीयन्तेऽन्तरिक्षस्य च वायोश्च 
य॒ एत्रमेतां प्राणस्य भिमतिं षेद, इति । 

नापिकायामवस्ितो घ्राणेद्धियरूपो यः प्राणस्तनान्तरिप्तवाय् पृषटाविति 
ध्यायेत् । सव प्राणिनोऽन्तरिक्षमेवानुपृल संचारं कुवैनि । दृरदेशे प्रोक्तां वा्तीमपि 
शृण्वन्ति । न हि मूर्तेन कुव्यपवतादिनाऽवरुद्ध देशे संचारो वाताश्रवणं वा पंमवति । 
सोऽयमन्तरिक््रत उपकारः । वायुश्च चम्पककेतक्यादिगतं पुण्यगन्धमानयति । दुगे 
न्धानयनं तु न वायुस्वभावङ्कतं नापि तदमिन्ञानमिद्धियस्वमावकृतं किं त्वाप्नरपापतरेष- 
कृतमिति च्छन्दोग(च्छान्दोन्य)त्रहदारण्यकयोः प्रपितम् । तदिदं पुण्यगन्धानयनं 
वायुङ्ृत उपकारः । अन्यत्प्ववद्यास्मेयम् । 

तृतीयां विमूृतिमाह-- 

चक्षुपा खौ यौश्ाऽऽदियश् यौदयस्मै दृषिम- 
न्नायं सप्रयच्छत्यादिलयोऽस्य ज्योतिः प्रकाशं 
करोदयवपेता चकुः पितरं परिचरतो चोधाऽऽ- 
दिल्यश्च यावदनु चोर्याबदन्वादित्यस्तावानस्य 
लोको भवति नास्य तावह्टोक्ो जीयते यात्रदेत- 
योने जीर्यते दिवश्वाऽऽदित्यस्य च य 
एवमेतां चक्षुषो बिभति पेद, इति । 

द्यलोको हि मेघं संपा्य वृषटिद्रारेण ब्रीह्या्यत्नं भरयच्छति । आदिस्त 
छकीयं ज्योतिः प्रप्ायं वस्तूनां प्रकराशममिम्यकतिं करोति । अन्यत्पूैवत् । 

चतुर्थो विमतिमाह- 

श्रोत्रेण खषा दिशश चन्द्रमाश्च दिग्भ्यो हैनमा- 
यतीरे दिभ्यो विशणोति चन्द्रमा अस्मे पुवं 
पक्षापरपक्षान्विचिनोति पुण्याय कमेण एवमेते 

१६ ठ, तुं ब्रदति किं । 



= ककि [~ + 
मध्या {ख ०७] एेतरेयारण्यक्मू । १ 

भोरे पितरं परिषरन्ति दिश्थ चन्रमा 
यावदनु दिशो यादनु चन्द्रमास्तावानस्य 
लोको भवति नास्य तावह्ोको जीयते 
यावदेतेषां न जीयते दिशां च चन्द्रमस 
य॒ एवमेतां रोत्स्य विभूति षेद, इति । 

एनमुपाप्तकं पुरुषं प्रति दिरभ्यः सकाशत्तेवकाः पुरुषा मोग्यवस्तूनि चाऽऽग- 
च्छन्ति । तथा मूतंदरयव्यवधानामवि सति दिग्यः सकाश प्रोक्तमपि वचनं विदे. 
पेण श्रुणोति । चनद्रमास्तस्य पुरुषस्य दरीपूरणमापादिपुण्यकपारथं शृ्कृष्णपकषानव- 
हुविषमोघ्नगतानिरषेण पैपादयति । 

पञ्चमीं विमूतिमाह- 

मनसा सृष्टा आपश्च वरुणशाऽऽपो हासे भद्ां संन 
मन्ते पुण्याय कमेणे वरुणोऽस्य प्रनां धर्मेण दाधारै- 
वमेते मनः पितरं परिचरन्ल्यापश्च वरुणश्च यावद- 
न्वापो यावद बरुणस्तावानस्य खोको भवति नस्य 
ताव्ह्टोको जीयते यावदेतेष न॒ जीयैतेऽपां च 
वरुणस्य च य॒ एवमेतां मनसो विभूति षेद, इति । 

इत्येतरेयब्राह्मणारण्यकाण्डे द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये 
सप्रम; खण्डः ॥ ७ ॥ 

तैदकपुण्यरेयादिषु वतमाना आप; स्नानाचमनमानेनद्वरेणास्योपापकस्य श्रौत- 
सा्ुण्यकर्मनुषठानाय श्रदधामासिकयमुतपादयम्ति । वरुणस्त्वस्य पत्ादिह्पा 
परजां पापपरवततेनिवारयं धमे प्रवयति । अन्यत्पूवैवत् । ननु ५“ हृदयान्मनो मनपतश्च- 

न्मा: ” [रे० आ० २अ० ४ खर १] इल्येवमुपरिष्टाचन्द्रमपो मनःकायेतव 
वक्ष्यति । अत्र तु श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्च चन्दरमाशवेति भरोत्रकायंत्वं कथमुच्यत इति, 
नायं दोष; । अस्याः सषटेरपापनार्थतवात् । न खलु यथावस्त्वेवोपापतितव्यमिति कथि. 
जनियमोऽप्ति किं तु यथावचनमेवोप्षितम्यमिलयेतावानेिव नियमः ॥ 

इति श्रीमत्मायणाचर्यविरमिते माधवीये वेदाथ॑प्रकाश्च ेतरेयत्राह्मणारण्यक- 

माष्ये द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये मप्तमः खण्डः ॥ ७ | 

१. ड. शादूरतः प्रो । ग. मसग । घ. ड. "मागः । ३ क, तडक.। ४४. ह. 
"तेदरीषु । 



११२ भ्रीपत्सायणाचायंबिरचितमाष्यसमेतम्- [रद्वितीयारण्यके- 

अपटमः खण्डः 

प्राणदेदताया नानाविधविमृतिरूपान्ध्येयगुणानुकत्वा पमस्तकायकारणरूपनगदात्- 
कत्वलक्षणं गुणं घ्रेयं विषत्ते- 

आपा? इत्याप इति तदिदमाप एतरदं वै पृलमद्- 
सतुरपयं पितेते पुत्रा यत्र ह $ च पुत्रस्य तत्पितु 
यत्र वा पितुस्तदा पुत्रस्येदेतत्तटक्तं भवति, इति। 

पूर्वत्र -“ तस्य वाचा सृ " [ए० आ० २ अ० { ख० ७] इत्यादिना पुरु- 
पस्य सृषटिेनुत्वं॑यदुक्तं तरेतकनिमित्तकारणत्वाभिप्रायम् । पुरुषो हि पूतरस्नज्ञन्मनि 
ज्ञानकमेणी अनुष्ठयिदानी तनपृषटिमिततं मवति । अत्र तु जगत उपादानकारणं विचार्य 
निर्णीयते । प्तिविचारार्था | अपशब्देन पञ्च मृतान्युपट््ष्यन्ते । स्थावरजङ्गमदरेहहूपस्य 
जगतः किं पञ्च म॒तान्युपादानमाहोसिदन्यत्किचिदिति संशये सव्यष्डाठदपरक्षितानि 
पञ्च मृनान्यवोपादानमिति निर्मायोच्यते । कर्यमूनेषु देहेषु पचमनानुगतेरदयमानत्वात्। 

© ९९. 
भ 

सा चात्गतिगभपितिषद्माश्नाता-"'अम्मिनन्चाप्मके शरीरे यत्कठिनं पा प्रथिवी 
रवं तदापो यदुष्णं तत्त यत्पंचरति पर वायुकत्पुषिरं तदाकाश्षमिन्युच्यते" [गर्मो° 
१।) इति। तत्तस्मात्कारणादिदं कत्लरेहरूपं नगदप्कठरोपटक्षितानि पच्च मूनन्येव 
कार्यकारणयोमृद्ग्योरल्यन्तमदाद् दानात् । इदं बे यथोक्तमष्टाठ्दापटक्षितमूतपश्चकमेव 
प्रटम पदान कारणमदः स्थावरजङ्गमदेहर्पं नगत्तूरं कायम् । अनः परम्पतकयं यक्तम् । 
तथा निमित्तकारणमूतोऽयं पुरुपः पिता । एन पएित्यग्यादिदेवनादेहाः पुत्राः 
तयोश्च परस्परं नात्यन्तं मेदः । कथं मदाभात इति चत्तदृच्यते- रके पुत्रस्य वस्तु 
यत्र ह च यक्िन्कसमितनपि प्रामान्तरे विमानं तत्प पितुः खं मवति । पिता हि 
तदानीयानुमवतरिं । अथवा पितुः पेवन्वि यद्वस्तु ग्रामान्तरे विद्यते तद्रा तदपि पुत्रस्य 
खं भवेव । पत्रोऽपि तदानीयानमतति । परस्परद्रव्यानभवरेन यक्यमश्येतरेकयं 
तैत्तेनायं पिते पत्रा इति वाक्येनोक्तं भवति । मनपञ्चकस्य प्भिव्यादिदेवतदिहानां 
च कायकारणर्पेण यदैक्यप॒पापकपृरुपस्य पितृषूपस्य पत्रहूपाणां देवतात्मनां च 

यदैक्यं तदुभयं प्राणगणत्वेन ध्पेयमिल्यथेः । 

उक्ताथद्ाल्याय महपिवाक्यं दरोयति- 

एतद्ध स्म वै तद्वद्रानाह महिदास रेते 
आऽहं मां देतरेभ्यो बेद ओ प्रदुयनये 
दतःप्रदाना दह्येत इतःसभरतना इति, इति। 

------~ ~+ = = वन्मेज > न 

१ स, ग. यकर" । २ घ. द. तदेतदुभयं पिः । 



अध्या०१ख०८] पेतरेयारण्य्मू । ११३ 

इतराख्यायाः कष्याश्चित्लिया अपत्यमेतरेयः प च नाम्ना पहिदाप्रसादशो 
महपिसदेतपपर्वक्तं कायकारणदरवयेक्यं पितुरेकं चोपाप्रनया प्राणातमक्तवं प्राप्य 
खस्य गुणत्वेन िद्राञ्शिष्याणामग्रे तत्प्रकटनार्थमिदं वाक्यमुक्तवान् । मामहमादे- 
वेभ्यो वेद | अका निपात।ऽभिविधौ वते । देवैः सहितं तदभित्ं मत्छरूपमहं 
वेदोपाते । ओ मदिलत्राऽऽकार उकारशवेति पदद्वयम् । देवानु देवानपि प्र्वाना मद्वेद 
मया सहितानकत्वेनोपापे । न च पुरुषस्य मम देवप्ताहित्यमयुक्तमिति शङ्कनीयम् । 

एते देवा इतःप्रदाना हि । इतोऽस्मह्ठोकातपुरोडाशादि प्रदानं येषां ते इतःप्र- 
दानाः । तस्मदेव कारणादितःतभृता एतहोकरप्रत्ताद्धकिषः सम्यक्पोषिताः । तेनो. 
पापकपय देवैः साहिल युक्तमित्येवं महपिरबाच । 

गुणान्तरं विषत्त- 

स एप गिरिकः श्रेत्रं मनो वाक्णा- 
णस्तं व्रह्मगिरिरिलयाचक्षते, इति । 

योऽयं चक्षरादीन्धियपमृहः स एष प्राणदरेवताया गिरणाद्विरिरित्युच्पते । यथा 
निगीर्णमन्नादिकं बहिर्ोपहम्यते तथेयं प्राणदेवता चक्षरादीन्दियै्मिगीर्भैव तिरोहिता 
सती ोकिकेनोपडम्यते । यस्मदरेवं तस्मात्तं चक्षरादीन्धियसंघतं ब्रह्मगिरिरित्येव- 
मभिज्ञा आचक्षते । प्राणरूपल ब्रह्मणो निगरणतिरोधानाद्रसगिरित्वम् । चक्षुरादि 
ख्पेण तिरहितं प्राणरूपं ब्रह्मेति ध्यायेत् । 

मह्मगिरि [त्व]गुणध्यानस्य फलमाह -- 

गिरति ह वें द्विषन्तं पाप्मानं भातृग्यं पराऽख द्विष 
न्पाप्मा भ्रातृव्यो भवति य एवं वेद् इति । 

पापः दाचुरनृष्ठानविघनरूपं द्वेषं करोति तं गिरति विनाक्षयति । प च पाप्मा 
परामृतः सवोत्मना विनष्टो भवति । 

तामेतामुषास्यां प्राणवतां प्ररे्तति । यद्भवा गुणान्तराणि विषत्ते- 

स एषोऽयुः स एष प्राणः स एष भृतिश्चाभतिथः इति । 

योऽयमुपास्यो देषः स एष देहेद्िधादिपंघातमस्यति क्षिपति प्ररयतीलमसुः । 
प्रकषणानिति सयं वेष्टत इति प्राणः । एतस्या देवतायाः शरीरेप्वव्रस्थानि सति 
जवात्माऽपि तन्न मवत्यवतिषठते तस्मारनीवात्मपद्धावहतुतवाद्ुततिरित्युच्यते । प्राण- 
देवताया निर्गमने पतत्यत्र जीवात्मा न भवति नावतिष्ठते तस्पाद् मृतिरित्युच्यते । 
गुणचतुष्टयं ध्ययमित्यथैः । 

१कृ,ख, भोभित्यः।२क.ख, घ, इ, 'रणाति'। 
१५ 



११४ श्रीमत्सायणाचायैषिरवितमाष्यसमेतम्- [र द्वितीयारण्यके 

तत्र मृतिगुणं प्रशसति- 

तं भूतिरिति देवा उपासांचक्रिरे ते बभुवस्तस्मा- 
दवाप्येतदि सुपो भूभूरित्येव प्र्सिति, इति । 

तं प्राणदेवं नीवात्मपद्धावहेतुत्वेन मृतिगुणयुक्तोऽयमित्युपस्य वागाद्यभिमानिनो 

देवा बभृवुृतिमेशरय प्रापुः । यस्मादूतिगुणयुक्तोऽयं प्राणलस्मदिव कारणादिदानी.- 
मपि सुप्तः पुमान्मूतिगुणयोतकं मृशब्दस्यानुकरणद्पं ध्वनिं पुनः पुनः कुरवनप्कर्पेण 
शापं करोति । 

अमृतिगुणं निन्दति- 
अभृतिरित्यमुरास्ते परावग्रव्रुः, इति । 

प्राणनि्गमनेन जीवस्यात्र योऽयममावः ोऽयपभूतिकन्दनोच्यते । तदरणकं प्राण- 
मुपास्यायुराः परामूता विनष्टाः । अत एव्र च श्रुलन्तरं पल्यते- “ते यथा यथो- 
पाप्तते तदेव मवति! इति । 

मत्यमूतिगुणद्वयध्यानस्य फं दशेयति- 

भव्रलयात्मना पराऽस्य द्विषन्पाप्मा 
भ्रातृव्यो भवति य एवं वेद, इति । 

अयं प्राणदरेवः स्म्य पद्ध वहेतुर्वरिणाममावरहेनृरिलेवं यः पुमानुपासते प्र पुमाना- 
त्मना भवति खयं चिरजीवी मवति । शुच पराभत्रति। नन्वमूनिगुणः पूर्व 
निन्दितः कथमङ्गी क्रियत इति चेतपरकारमेदारिति त्रुषः । त(ख)प्येत्रामावहेनुरिष्येव- 
मपुराणां यदुपा तन्निनितं वैरिणाममावहेनुरित्युपाप्तनं ङ्गी क्रियते । 

गुणान्तरं विषत्त- 
स एष मूल्युशेवामृतं च, इति । 

स्वनिगमनेन देहमरणात्प्राणस्य म॒त्युखम् । स्वावस्थानेन देहमरणाभावादमूततम् । 
एतद्गुणद्रयं ध्यायेत् । 

यथोक्तगुणोपेतं प्राणे प्रशंपतितुं मन्रमुद्राहरति- 
तद्ुक्तगृपिणा, इति । 

पतच मनर; संहितायामेवमान्नातः- 

“अपाङ्प्राडति स्वधगरा गृभीतोऽमर्त्यो मर्येना प्तयोनिः। 
ता शशन्ता विप॒चीना वियन्ता न्यन्यं चिक्युने निच्युरन्यम्"' इति। 

[ पुण सं० म० १ मू० १६९४ ऋ० ३८ ] तस्यायमथः--अयं प्राणवायुरह- 
मध्ये स्वधया गृभीतः । खधाशव्दोऽन्नवानी । भृक्तनानेन परिगृहीतोऽवस्थापितः 
सत्थ उं च सचरति । महमृत्रापनयनाथमघोभागऽञ्चति गच्छतीदयपाङ् । श्वत्थं 



अध्या०{ख०८] एेतरेयारण्यकम् । ११५ 

रृष्ट मुलेऽश्वति गच्छतीलयपाङ्् । एविधः सत्नेति गच्छति सकद संचरति । प 
च प्राणः स्वयममर्त्यो मरणरहितः सन्र््येन मरणोपेतेन शरीरेण पह (परयोनि 
समानस्थान एकेत्ावस्थितः । जतुकाष्ठवदहप्राणयोरययन्तं सछेष एकत्रावस्थानम् । 
प्राणस्य निगमे देहस्य मरणान्मत्यतवम् । प्राणस्य तु मरणशन्दवाच्यप्राणवियोगाप- 
मवादमत्येत्वम् । ता शश्वन्ता तै देदप्राणो शाश्वतिको । प्राणस्य विनाश्चामविन 
तत्सहचारिणो देहस्यापि च्छत्रिणो गच्छन्तीतिकच्छाश्चतिकत्वमपचयते | कीर 
तो-- विषूचीना विप्यक्पर्वतोऽ्चतस्तो विषूनीनो, विविधन्यापारयुक्तौ । प्राणो देहे- 
न्दियाद।श्वल्यति, देहस्तु प्रणिन्दियाणामाधारस्ेनावतिष्ठते । पनरपि कीदशौ-- 
वियन्ता परस्परविरोधेन गच्छन्तौ । देहो मतः सन्भमो गच्छति, तदवैपरीत्येन प्राण 
उध्वं छाकान्तरे गच्छति । तयोरुमयामेध्येऽन्यतरं देहं निचिक्युः । अन्नपानाभ्यां 
नुष्यादयो निचयं बृद्धि प्रापितवन्तः । अन्यं तु प्राणे न निचिक्युः, न ह्यन्नपानाम्पां 

प्राणो वधेत इति । 
तस्य मन्रस्य प्रथमं पादं व्याच्े- 

अपाङ्श्राङति स्वधया शृभीत इत्यपानेन 
ह्ययं यतः प्राणो न पराङ्भवति, इति । 

यततो यस्मात्कारणद्भयं प्राणोऽपनेनाषेोवृक्तिम्याप॑रिणानराकृष्टः पन्परादबहि- 
गैतो न भवति । य्यपानवृस्या नाऽऽङृष्येत ताई श्वाप्रूपेण बहिमिर्मलय तेव 
गच्छेत् । न पुनर्दहे प्रत्यागच्छेत् । अस्याथस्यानुमवप्रपिद्धयरथो हिशब्दः । 

द्वितीयपादं म्याच््े-- 

अम्य मरल्यना सयोनिरिल्येतेन हीदं सर्वं सयोनि 
म्यानि हीमानि शरीराणी रे अगतैषा देवता, इति । 

एतेन प्राणिन सेदं स्थं शरीरजातं समानस्यानकमियेतत्मधिद्धम् । शयीराणि 
मर्यानीलेतदटन्तं प्रतिद्धमिति चेतयित शब्दः इतिश्च । प्राणदेवता स्मृता । 

उत्तरार्धं व्याच््े- 

ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता न्यश्न्य 

अपड्प्राडति०-ऋ° प° म०.१ सू० ११४ ऋ० ३८ । अम्यो मर््ेना०- 
त° से० म० १ सू० १६४ ऋ० २८ । ता शशवन्ता०-ऋण० स० म १ म्० 
११४ ऋ० १८ 

१क.ग. शष्वगश्नौ, विवि । २ क, ख. ग, एतस्य । ३ ख. ग, 'पारान्तरे" । ४क, ख, 
ग, “सिद्धाय । ५ क. ख. ग. सिद्धौ । श" । 



११६ ्रीपत्सायणाचारयविरचितमाष्यसमेतम्-- [रद्वितीयारण्यके- 

चिक्युनं॑निचिक्युरन्यमिति निचिन्वनति दवे 
मानि शरीराणीरे अमूैषा देवता, इति । 

दारीराणामननादिना वृद्धिरलयन्तपरपिद्धा । प्राणदेवता त्वमूतैव न तु जन्मवृद्धयादि- 
विकारस्तस्या असि । 

अपृतत्वगुणध्यानफलमाह-- 

अगत ह वा अपुष्पिहटोके संमवद्यमृतः सर्वेभ्यो 
भूतेभ्यो दछ््रैय एवंबेदय एवं वेद, इति ॥ 

इत्यैतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे दिती यारण्यके प्रथमा- 
ध्यायेऽष्टपः खण्डः; ॥ ८ ॥ 

इति वहूढचन्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

उपातकः खर्गटकरे हिरण्यग्भलं प्राप्य मरणरहितो मवति । ततः सवप्राण्युपका- 
रा्भमादिलयमण्डले प्वैददयमानो मवति । अभ्याप्तोऽध्यायप्तमाप्त्यथः ॥ 

इति श्रीमत्ायणाचारय्रिरचिते माधवीये वेदप्रकाश रेतरेयत्राद्यणारण्यक- 
माप्ये द्वितीयारण्यके प्रथमाध्यायेऽषटमः सण्डः ॥ ८ ॥ 

इति शीमर्सायणाचा्मिरयित माधर्ीय वेदायेपकाशच देतरेयब्राह्मणा- 
रण्यकमाष्ये द्वितीयारण्यके प्रथमोऽध्यायः समाप्नः ॥ १॥ 

अथ द्वितीयारण्यके द्वितीयोऽध्यायः 
तत्र प्रथमः खण्डः । ( नवमः ) 

उक्थे ध्यातव्यस्य प्राणस्य परस्परविटक्षणा बहव उपास्यगुणाः प्रथमेऽध्याये 
दिताः । द्वितीये तु प्रथममण्डलद्र्ुमुनिरूपत्वादयो बहवो गुणा वक्तभ्याः। 
तत्रैकं गुणं विषत्ते- 

एप इमं लोकमभ्याच्पुरुपरूपेण य एष 
तपति प्राणो वाव तदभ्वा्चत्माणो हेष य 
एप तपति तं श्तं वपौण्यभ्यार्चत्तस्ा- 
च्छतं वपांणि दपुरूपायुषो भबन्ति तें 

~ ~न ~ ~ = --- 

१ कृ. नस्य फः । 



अध्या०रेत०!] एवरेयारण्यकम् । ११७ 

यच्छतं वरषाण्यभ्यार्चततस्माच्छतधिनस्तस्पा- 
च्छतविन इत्याचक्षत एतमेव सन्तम्, इति । 

य एष आदित्यो मण्डले तेपति स एष पुरूषरूपेणोपाप्रकजीवरूपेणेमं लोकम- 
वरोक्यमानमिममुपाप्कदेहमभ्याचेत्छपवेरेनामितोऽचैनीयमकरोत् । परषद्पामवे हि 
शवरूपो देहाऽयमपृञ्यः स्यात् । न च प्रसनतं प्राणं परिलयन्य किमियादवितयो वण्यते 
इति शङ्कनीयम् । यस्मादादियङ्पेण प्राण एव तच्छरीरमचनयोग्यमकरोत् । य 
एष मण्डलस्थोऽसामिरहरयमानस्तपति स एष प्राणो हि । न सल्वादित्यप्राणयोर्म- 
दोऽस्ति, अध्यात्ममधिदैवं वेलेवं स्थानमेदमात्रम् । अत एव-''आदरित्यो ह वै बाह्य 
ण उुद्रयलेष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णीति ” [ प्रश्नो० १ ।८] इति श्रल्यन्तरे 

पठ्यते । एकं एव पदार्थो देहं प्रवतयितुमन्तः स्थितो दष्टिमनुरहीतुं बहिः स्थित 
इत्येतावदेव द्वयेर्वषम्यम् । प्त प्राणसतं मनुष्यदेहं शतपंख्याकान्पवत्तरान्पुननीयमक- 

रोत् । तस्मात्कारणात्यरषायषो मन॒ष्याणामायुंषि शतंस्याकाः संवत््रा भवन्ति । 
यस्मादयं प्राणल्तं मनुष्यदहं वषरातमापितवां सतस्माततथेवर॒प्युत्पस्या प्राणस्यावतार- 
ताः प्रथमम्डद््रो मुनयः दातचिपकाः ैपनाः । यस्मात्ाणनिष्पादिती- 
चैनीयवशाच्छतकिनामका मुनयस्तस्पत्तदुपाप्तका एतमेव परोणरूपं सन्तं शत्वि- 
नामका मनय इलयाचक्षते । प्राणस्य तन्मुनिरूपत्वं ध्यायेदिलययैः । 

द्वितीयं गणं विधत्ते- 

स इदं सवे मध्यतो दषे यदिदं किच स यदिदं 
स्वं मध्यतो दधे यदिदं किंच तस्मान्भाध्यमास्त 
स्मान्माध्यमा इत्याचक्षत एतमेव सन्तम् , इति । 

प्राणदेवो यक्िनिदेहनातमस्ति तदिदं सवं स्वयं मध्यतोऽवस्याय धारिता 
स्तस्मास्माणावतारविरोषाः केविदृषयो माध्यमनामकाः सपत्नाः । तदरूपं 
प्राणस्य ध्यायेत् । 

ततीयं गुणं वित्ते- 

प्राणो मै शतसोऽपानो मदः स यत्माणो ग्रत्सोऽपानो पदस्तस्मा- 
दरत्सपदस्तस्पाहतसमद इलयाचक्षत एतमेव सन्तम् , इति । 

प्राणोऽत्ति स॒ एव स्वापकारे वागादीनां निगरणाद्ुत्स इत्युच्यते । अपानश्च 

रतोवि्रगकारकमदहेततवाम्पद इत्युच्यते | तदुभयावतारो मुनिग्रससमदनामकः 

१क. ख. स्मये(दे)तथैव । २क.षघ. ड, ^ता भवै" ३क. ख. ग. “वेनवः ४ख, 

“स्माद्" । घ, इ. 'स्मादेतदु" । ५ ग, प्राणपृरषं । 



११८ श्रीमर्सायणाचायैविरचितभाष्यसमेतम्- [रदवितीयारण्यके- 

चतुर्थं विधत्ते- 

तस्येदं विश्वं मित्रमासीध्यदिदं किंच तद्दस्येदं 
विश्वं मित्रमासीद्यदिदं किच तस्माद्विश्वापित्र- 
स्तस्माद्िश्वामिन्र इलयाचक्षत एतमेव सन्तम्, इति । 

तस्य प्राणदेवस्य भाक्तुरिद्ं विश्वं मोग्यतेन मित्रमासीत् । 

पश्चमे विधत्ते- 

तं देवा अद्रवन्नयं वैनः सवेषां वाम इति तं 
यदेवा अदरुव्नयं वे नः सर्वेषां वाम इति तस्पाद्राप- 
देवस्तस्माद्रामदेव इत्याचक्षत एतमेव सन्तम् इति । 

वागादयो देवाः सव तं प्राणमुदिदय परस्परमध््रन् । अयं पै प्राण एव 
नोऽस्माकं सर्वेषां मध्ये वामो वननोयो मननीय इति। देवेषु मध्ये वाम इति 
्युत्पत्त्या वामदेवनाम संपन्नम् । 

षष्ठं विधत्ते- 

स इदं सवं पाप्मनोऽतायत यदिदं पिच स 
यदिदं सर्वं पाप्मनोऽतरायत यदिदं किच तस्माद्- 
जयस्तस्माद्त्रय इत्याचक्षत एतमेव सन्तम इति ॥ 

इदयैतरेयव्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके द्वितीयाध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १॥ (९) 

यत्किचिदिदं मनुप्यजातमसि तत्सत्रे स प्राणः पाप्मनः सकाशादज्रायत 
रक्षितवान् । तस्माद त्रायतेलत्रिरिति निवचनं सेपननम् ॥ 

इति धीमत्सायणाचायविरनिते माधवीये वेदा्प्रकारा रेनयेयन्ाह्मणारण्यक- 
माप्ये द्वितीयारण्यके द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (९) 

भ (= 

सथ द्वितीयः खण्डः । ( दश्चमः ) 

वत्र शतधिप्रभृतिमूनिखरूपलक्षणाः षड्गुणा अभिहिता, अथ॒ मरद्रान्व- 
पत्वादयो दश गुणा उच्यन्ते । तत्र प्रथमं गुणे विधत्ते- 

एष उ एव बिश्रद्रानः प्रजा वै वाजस्ता 
एप बिभति यद्विमति तस्माद्धरद्रानस्त- 
समाद्धरद्राज इत्याचक्षत एतमेव सन्तम्, इति । 



जध्या०२ख०२] एेतरेयारण्यकम् । ११९ 

यः प्राणोऽपि पत एष एव विभ्रद्राजनामक्ः । वजिधातुर्म्ेः । गतिमचा- 
त्मजानां देहो वाजशम्देनोच्यते । अथवा श्रुती -- “अङ्गं पै वानः" इत्युकेर्पंन 
न्धाद्वाजशब्देन प्रना विवक्षिताः । तं प्रजारूपं वाजेष प्राणः स्वपरवेरोन बिभति 
पोषयतीति विभ्द्वानः । प्रजा वै वाज इल्यादिना मरद्वाननामनिवेचनयुक्तम् । 

द्वितीयं गुणं विधत्ते- 
तं देवा अत्ुवन्नयं वै नः सर्वेषां वसिष्ठ इति तें 
यदेवा अग्रधन्नयं रै नः सवेषां वसिष्ठ इति तसा- 
्रसिषस्तस्माद्रतिष्ठ इयाचक्षत एतमेव सन्तम्, इति। 

अयमेव प्राणोऽस्माकं सर्वेषां घ्वप्रवेरोनालन्तं निवाप्तहेतुः पन्वसिषट इति च 
देवा अब्रुवन् । 

तृतीयं विषत्त- 

स इदं सवेममिपरागाद्दिदं किंच स यदिदं 
सवेममिपरागाद्दिदं किंच तस्मासरगाथास्त- 
स्मात्मगाथा इल्याचक्षत एतमेव सन्तम् , इति। 

स प्राण इदं सवं शरीरजातं स्वानुप्रवरोनाभिप्रागात्सवतः प्रगतत्रांसतस्मासा 
णदेवताया मूतिविशेषप्रतिपादका ऋहद्रयात्मकपक्तङपा मन्रविरोषाः प्रगाथा इत्यु- 
च्यन्ते । तन्मन्नदरष्टाते महषयोऽपि प्रगाथनामकाः। 

चतुर्थं विधत्ते- 

स इदं सवैमभ्यपवयत यदिदं किच स यदिदं 
सवेमभ्यपवयत यदिदं किच तस्मात्यावमान्य- 
स्तस्मात्पावमान्य इल्याचक्षत एतमेव सन्तम् इति। 

रोक कुदं य्किचिदलि तत्सव प्राणोऽम्यपवयतामितः पूतं शरुद्धमकरोत्ततस्त- 
्मूतिविरेषप्रतिपादिका ऋचस्तद्रशरो महषेयश्च पावमान्य इत्युच्यन्ते | 

पञ्चमं विपत्ते- 

सोऽत्रवीदहामिदं सवेमसानि यचच शुद्र यत्च पहदिति 
त शुदरसूक्ताश्ामवन्पहासूुक्तश तस्माल्ुदरसूक्तास्त- 
स्मात्घुद्रमूक्ता इत्याचक्षत एतमव सन्तम्, इति । 

ठेके शुद्र पिपीटिकारिद्पं यदसि महच्च गनाश्वादिरूपं यदसि तत्सर्वमह्- 
मेव मवानीलेवं स प्राणदेवः कदाचिद्व्रषीद्तस्तत्प्राणप्रतिपादकमन्रपतषाः श्द्रम्- 

१ख. ग, तमके सू" । २क.ख.ग, छरोऽपरि म । 



१२० श्रीमत्सायणाचायंविरवितमाष्यसमेतम्- [द्वितीयारण्यके 

क्तमहासुक्तनामानोऽमवन् “जातवेदते" [ ऋ° ० म० १ पृ० ९९ ऋ० १] 
इति सूक्तमेकयैत्वलमुदरमूक्तरूपम् । “अश्व वामस्य" [ ऋ० परण म० १ पृण 
१६१४ ० १ ] इयततपूक्तं द्विपशचाश्ञटचत्वान्महापूक्तम् । एवमुद्राहरणान्तरागि 
द्रष्टव्यानि । तत्ततपक्तदरष्टासे महषयश्च क्षुदरमृक्तमहापक्तनामम्यामुच्यन्ते । तस्मा- 
त्षद्रमूक्ता इति वक्यं महापूक्तानामप्युपलक्षणम् । 

पष्ठ विधत्ते- 

सूक्तं वताबोचतेति त्सूक्तमभवत्तस्पात्सृक्तं 
तस्मात्सृक्तमिल्याचक्षत एतमेव सन्तम् , इति । 

कदाचिदयं प्राणदेवः स्वमहिमप्रतिपादकस्य मन्ननातप्य वक्तारं क॑चिन्महधि रष 

तमुवाचायं महापिः सक्तं शोभनं वचनपबरोचताऽऽश्वरमेतरिति । बतशब्द आश्वर्यं. 
वाचीं | यस्मादयं देवो मच्रनातं सूक्तशब्देन ग्याजहार तस्पान्मन्ननातं सृक्तनामकर- 
मभवत् । तदृष्टाऽपि सूक्तनामकेोऽमूत् । 

सप्तमं विषत्ते- 

एष वा ऋगेष हेभ्यः सर्वैभ्यो भूनेभ्योऽ्चत 
त यदेभ्यः सर््भ्यो मृतभ्योऽ्च॑त तस्माद 
क्तस्मारगिर्याचक्षत एतपेत्र सन्तम्, इति । 

योऽयं प्राणदेवोऽर्तपेप एवक्शब्देनामिधीये । यस्मादेष प्राणः सर्वभूता तं 
ते देहमचत सप्रवेरेन पूनिनमकरोत्तस्पास्राणप्रतिपादको मन्रलदृष्टा चक्ठदेना- 
मिधीयते | 

अष्टमं विषत्त- 

एष वा अचं एष चचेभ्यः सर्वेभ्योऽरधभ्योऽ्चत 
स यदेभ्यः स्वेभ्योऽर्पेभ्योऽचत तस्माद्ध्च- 
स्तस्मादधचं इत्याचक्षत एतमेत्र सन्तम् , इति । 

रुचो मागे।ऽधचेः सोऽप्येष प्राण एव । अयर्चराठदः स्थानवाची । देवमन्प्या- 
दीनां टोकविश्ेषरूपाणि यानि स्थानानि सवाणि तदथमयं प्राणो ऽच॑त तत्स्यानतरापिः 
प्राणिनातं पनिनमकरेत्त्मात्तद्शप्राणमहिमवाची मन्रभागलद्ृ्टा चार्र्चश्दे- 
नोच्यते । 

नवमं विधत्त- 

एष वै पदमेष हीमानि सर्वाणि भृतानि पादि 

१क. ख. 'चायमपिः म् । 



अध्या ०२त०२८१०)] एतरेयारण्यकम् । १२१ 

स॒ यदिमानि सवांणि भुतानि पादि तस्मा 
त्पदं तस्मात्पदमित्याचक्षत एतमेव सन्तम्, इति । 

पदशब्देन सुबन्ततिडन्तादिष्पः कस्यचिदर्थस्य वाचकः शब्दो विवक्षितः | 
तयेवार्र्चस्य मागः पादशब्दामिषेयोऽपि तरिवकितः। तदुमयमेष प्राण एव । यस्मा. 
त्सवीणि भूतान्य प्राणः पादि खप्रवरोन प्रा्तवास्तस्मात्तनमहिमप्रतिपादक्ोऽपरथ- 
मागः शन्दविशेषस्तद्रष्टा च पदशब्देनोच्यते । 

दशमं विधत्ते- 

एष वा अक्षरमेष हयेभ्यः सर्वेभ्यो मृतेभ्यः 
क्षरति न चैनमतिक्षरन्ति स यदेभ्यः सर्वेभ्यो 
भूतेभ्यः क्षरति न चैनमतिक्षरन्ति तस्माद्- 
षरं तस्परादप्तरमित्याचक्षत एतमेव सन्तम्, इति । 

अकारादिषूपं यदक्षरं खोकमर्षिद्धं तदेष प्राण एव । यस्मदिष परवमूतानामनुष्ठा- 
तृणामर्े क्षरति क्षरणं फटप्रदानद्पं करोति । प्राणवदन्ये पुषा एनं नेषातिक्षरनिति 
प्राणमविङ्ध्य क्षरणे फठप्रदनि स्वयं न पमथौः । अत एव च्छन्दोगा आनननि - 
५ प्राणः प्राणाय ददाति ” [ छन्दो० ७। १९। १] इति। न खलु प्राणर्- 
हितः शवदेहोऽन्यसषे शवदेहाय यत्किचिद्रवादिकं दातुं प्रमति, अतोऽयं प्राणति. 
छृङ््य क्षरणं नालि तस्य प्राणस्य वाचकं वणेनातं द्रष्टा वाऽक्षरश्देनोच्यते । 
तदेवं समन्रपर्ममहरषिसठह्पत्वं प्राण्य ध्येयमिति तात्पर्यार्थः । 

तमिमं संक्षिप्य दरेयति- 
तावा एताः स्वी कचः स वेदाः स्वे घोषा एकेव 
व्याहतिः प्राण एव प्राण ऋच इयेवं विद्यात्, इते ॥ 

इत्येतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके द्वितीयाध्याये 
दवितीयः खण्डः ॥२॥ (१०) 

५ अश्निमीके परोहितम् ” [ ऋण से० मण १ प° १! ऋ° १] इलयारभ्य 

५ यथा वः सुप्तहा सति " [ ऋण सं० म० १० पू १९१ ऋ० ४] इत्यन्ता 
समान्नाता ऋचो याः पनि ता एताः सवौ अस्येकेव व्याहूतिरेकराब्दात्मिकाः । 
तथौ चरवः यनरैदादयो वेदाः परन्ति ये च घोषा क्ञमवदधादयो धोषैयुक्ता वणी 
सन्ति ते सर्प एकैव व्याहृतिः । कोऽप्तायेकः शब्द् इति पत उच्यते- प्राण एव 
प्राणकषब्ध्नैव स शब्दजातं सगृहीतम् । प्राणराक्येव स्ेषामुच्ाय॑माणतया प्राणेऽ- 

१६, ड, श्या ऋरेदः । २क. सख, ग. षसंयु । 

१६ 



१२२ भ्रीपर्सायणाचारयतिरचितभाष्यसमेतम् - [रद्वितीयारण्यके- 

न्मावात् । तस्मात्राण ऋच ऋगुपरक्षितं प्रवं शब्दजातं महर्षिजातं च प्राणससूप- 
मिलयेवोपापितम्म् ॥ 

इति श्रीमत््ायणाचायैविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश रेतरेयारण्यकमाष्ये 
द्वितीयारण्यके द्वितीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ (१०) 

मथ तृतीयः खण्डः । ( एकादक्षः ) 

प्राणस्य कृत्लशब्दार्थूपध्यानममिधाय शक्लगतापु तचाश्नीतिषिन्दपंबन्ध्यत्नत्व. 
दष्ट विदधान उपास्यानमाह-- 

विश्वामित्रं ह्येतदहः शसिष्यन्तमिन्द्र उपनि- 
षससाद स हान्नमित्यमिव्याहत्य वृहतीस- 
हं शशंस तेनेन्दरस्य पियं पापोपेयाय, इति । 

कदाचिन्महात्रतास्ये कमणि ब्िश्वामित्रो महिता पश्रेतन्महात्रतास्यपरहः 
दातिष्यति शोपितुमुपक्रमं करोति तदानीमिन््रोऽतरा्थीं संस्तं विन्वामित्रपुपनिषस- 
सादोपेत्य सर्पे स्थितान् । अपिकः सकारदछन्दसः । स च विश्वामिन्न इन्द्रस्या. 
मिप्रायं ज्ञाता तवान्नमूनमेव तन्पच्रनातमितीन्द्रस्यामरे कथपित्वा ब्रहतीछन्दस्ं 
मन्रसह्ं शंपित्वा तेन शंपरनेनेन्दरस्य यतिपयं स्थानं खगं तत्परा्ठवान् । अत्र 
महावताख्ये कर्मणि माध्यंदिनमवन निप्केवल्यारूयं श्रिचिच्छक्लं पल्यते। तस्य च 
शाञ्जस्य प्षिषूपतां परिकरप्य तद्वयवरूपाः शच्मागविशेषाः क्रमेण पर्यन्ते । 
पतिश्च मध्यदेह प्रीवा हिरः पकषमृलं दक्षिणः पक्ष उत्तरः पक्षः "पुच्छमुदरस्थानमु- 
दरमृ इत्येवं द्शावयवाः सन्त्यतः श्रेऽपि दशावयवरूपतवेन ^“ तदिदाप्त भुवनेषु 
्येष्ठम् ” [ऋ पं० मण १० प° १२० ° {१ ] इत्यादिका बदविधाः पूक्त- 
विशेषाः प्रथमारण्ये--ए० आ० १ अ० ६ स० ४] विहिताः) ते च पश्चपार- 
ण्यक़े शौनकेन परम्यनिस्तृल्योदाहनाः [ए० आ० ९ अ० १ ख० ६] । यद्यपि तेषु 
सर्वषु नानाषिषच्छन्दस्का मन्ना आन्नतास्तथाऽपि तेषु पर्वपवक्षरानि गणयित्वा षट्. 
त्रिशदक्षरोपेतानां वृहतीनां पहं द्ररम्यम् | 

पुनरपि एववदरास्यानमाह- 

तमिन्द्र उवाच ऋषे 
० 

धापोपागाः सवा ऋषे 

+ पुच्छमुदर मृ इत्यव पठतु याग्यम् | 
== --- ~ 

१क. कद । २ क. ख.ग्, शृष्टित्रिधान । 



भध्या०दख०६(११)] रेतरेयारण्यकम् । १२३ 

द्वितीयं शंसेति स हान्नमित्येवाभिष्याहय ब्रहती- 
सदृसतं शदेस तेनेन्धस्य प्रियं धामोपेयाय, इति । 

विश्वामित्रं प्रतीन्द्र एवमुषाच, हे महर्षे तलं मदीयान्नबुद्धया शंपित्वा मदीयं 
परियं स्थानं प्राप्तवानप्ि हे महष स तादशस्तवं शखं पुनरपि द्वितीयं शंसति । अन्य- 
सूवैवद्यास्येयम् । ननु कृत्तेऽपि निष्केवस्ये शबेऽकतरगणनया वृहतीप्हसमेकमेव 
संपत न तु द्वितीयमस्ति तत्कयं द्वितीयं शं पेलभिधीयते, नायं दोषः । अत्र बृहती- 
पहसखरशब्देन तदवयवानां विवक्षितत्वात् । तृचाश्ीतयोऽनत्वेनामिहिताः “ अन्नमननी- 
तयः '› इत्युक्तत्वात् । अत्रापि त्रिवारमन्नलवेनोपन्यस्यन्ते। अतो बृहतीपह्तशम्दे- 
नात्र प्रथूमपयोये गायत्री तृचाशीतिरविवक्षिता । द्वितीयपयाये बाती तुचाक्षीतिः। 

ततीयं प्यायमाह- 

तमिन्द्र उवाच ऋषे प्ियंवै मे धामोपागाः सषा 
ऋषे तृतीयं शंसेति स हाज्नमित्येवाभिव्याहृत्य बृहती- 
सष श्श्च॑स तेनेन्द्रस्य परियं धामोपेयाय, इति । 

ओष्णिही तृचाशीतिरतर बृहतीशब्देन रिक्ता । अन्यतपवैवदयास्येयम् ' 
तचाशीतिषि्द्राच्तवहृष्टि विधाय प्राणस्य प्तवौत्मलवं ददीयत्रास्यायिकामु 

पपहरति- 

तमिन्द्र उवाच ऋषे मिय॑ वे पे धामोपागा वरं ते 
ददामीति स होवाच स्वामेव जानीयामिति तमिन्ध 
उवाच प्राणो वा अहमस्म्युषे प्राणस्त प्राणः 
स्वणि भूतानि प्राणो चैष य एष तपति स एतेन 
रूपेण सवां दिशो द्ष्टोऽसि तस्य मेऽन्नं मित्रं 
दक्षिणं तदैशवामित्रमेष तपलनेवास्मीति होवाच, इति ॥ 

इत्येतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे द्विती यारण्यके द्वितीयाध्याये 
तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ ( ११) 

हनो हि यपेक्तप्राणासध्यनिन तत्पात्रं प्राप्य लानुमवतिद्धं प्वीत्मलमुप- 
दिश्य स्वात्मनः सस्य तृचाशीतिरपं यद्र ध्यातव्यं तनिमत्रारिविरेषणे प्रशशंस । 
ठौकिकमिघ्रषतप्रीतिजनकत्वादन्नस्य मित्रलम् । अमिवृद्धिहेतुतवाहक्षिणत्वम् । “ दक्ष 

(र [ क 

वृद्धौ" [स्वा० ग० १० ] इति धातुः । विश्वामित्रेण शं्तनकाहे प्पादितत्वादिदं 

१ ख. ग, स्वस्तु" । २ ग. (दिभिरविदे" । 



१२४ श्रीपत्सायणाचायंविरथितभाष्यसमेतम्- [र द्वितीयारण्यके 

वैश्ामिननम् । ताग प्राप्याऽऽरिलरूपेण स््ैदा ठोके तपन्नेषप एवास्मीययेवं 
ध्यानदृष्टिपिद्धं खकीयं खूपमिन््रः प्रोवाच ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायेविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
भाष्ये द्वितीयारण्यके द्वितीयाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ ( ११) 

भथ चतुथः खण्डः । ( द्रादक्षः ) 

तिषु तृचाक्षीतिप्वत्नदष्टि विधाय वणविरेषेषु शरीरादिदष्टि विधत्ते- 

तद्रा इदं बृहतीसदसरं संपन्नं तस्य यानि व्यञ्जनानि तच्छ- ` 
रीरं यो घोषः स आत्मा य उषाणः स प्राणः) इति। 

५ तदिदाप्त भुवनेषु › [ ऋण सं० म० १० सू० १२०० १] इत्यादिकं 
यन्मच्रजातं निष्केवस्यरासरे रहितं तरेवेदमक्षरगणनाषूपेण बुद्धिकोरटेन बृहती 
सहस्रं सपाद ध्यतभ्यम् । तस्य बृहतीप्रहघ्नस्य मध्ये यानि ककारादीनि व्यज्ञ- 
नानि सनि तेषु शरीरदष्ट कयात् । ककारादीनां हिति पाणिनीयपरत्ता । ग्यज्ञन- 
मिति श्रोतप्ञा । तमेवोपनीव्य कौमारव्पाकरणे--“कादीनि व्यज्ञनानि” इति 
त्रितम् । यो घोषो षक्गीरादिणैः स आत्मा मध्यररीरम् । ये तुप्माणः शषप्त- 
हासते प्राणवायुखरूपाः । घोपेप्मादिंत्ताऽपि कौमारे मृतरिता--“वगप्रथमद्वितीयाः 
दापताश्चाधोषरा घोपवन्तोऽन्ये" “दापप्तहा उप्माणः इति । 

तदेतच्छरीरादिष्यानंपररं्ति-- 
एतद्ध स्मवे तद्धद्ान्वधिषएठो वसिष्ठो 
वभूव तत एतन्नापषेयं ठभ, इति । 

वसिषएनामको यो महपिरस्ति सोऽयं तदेतव्यज्जनादीनां शरीरारिह्पतं विद्रा- 
न्वसिषटशब्दस्यामिधेयो बभूव । अतिशयेन निवाप्तेतुत्वमाच्छादंयितृलवं वा॒वपिष्ठ- 
त्वम् । प्राणो हि सयप्रवेरान निवाप्रेतुभवति । खत्याप्त्या सवेमाच्छादयति । 
तादृशं प्राणात्मत्वं ध्यानेन प्रा्तवान्मूनिरप्यथंदरयवच्तेन वतिष्नामकतवं रन्धवान् । 

पुनरपि प्रकारान्तरेण प्रशेप्ति- 

एतदु दैवेन विश्वामित्राय पोवाचैतदु देबेन्धो भरदाजाय 
प्रोवाच तस्मात्स तेन बन्धुना यज्ञेषु हूयते, इति । 

१ के. 'शव्येन । २ ख. ग. ध्यातवान् । ३ ख. ग. सत्रम् । ४ ख. ग. "कारभकारा । 

५क. "वरदाः । ख, घ. ह, धसदश्च घो'। ६ ख. इ. "दिषूपं ध्या । ५ क, दकत्व । 

त > 



अध्या०२स०४(१२)] पेतरेयारण्यकम् । १२५ 

एतदेव व्यञ्जनादिषु शरीरत्वादिदशैनमिन्द्रो विश्वामित्रमरदानाभ्यामुपदिष्ट- 
वान् । तस्मात्स इन्द्रस्तेन रिष्यूपेण बन्धुना सोमयागेषु सुत्रह्मण्यायामि 
्राऽऽगच्छ हरिव आगच्छेलवं समाहूयते । महतेनदरेण महग्यामुपदिष्टत्वात्रश- 
स्तमिलयथः । 

पुनरपि व्यज्ञनानि खराश्च विभञ्य तत्र रात्रिध्यानमहर््यानं च विधते 

तद्रा इदं बृहतीसदसं सपत्नं तस्य वा एतस्य ब्हतीस- 
हस्स्य संपन्नस्य षटत्रिशतमक्षराणां सहस्राणि 
भवन्ति तावन्ति शततवत्परस्याहां सहस्राणि भवन्ति 

० [९ भ [१९ 

व्यञ्जनैव रात्रीराभुबन्ति स्वरेरहानि, इति । 
विहोषविपिप्बन्धा्थं तद्रा इत्यदः पुनः पुनरनुवादः । र्िशदक्रा बृहती । त्यां 

च सहल्गुणितायामक्षराण्यपि षटूजिशत्संस्यकैः सह्नैवुक्तानि भवन्ति । सेवत्रशच 
षष्टयुत्तरशतत्रयदिनात्मकः । तस्मिन्संवत्सरे शतगुणितानि दिनान्यपि पृदत्रिशत्ह- 
सरस्य कानि भवन्ति । ततः सस्यापतम्ये ्यक्षरगतेषु तावत्पस्यकिषु व्यञ्जनेषु 
तावतंस्याकरातनिदष्टिं कुर्यात् । तथा स्ोपवहदट कयात् । अकारमारम्य मातृका 

यामौकापप्ना वणौ; स्वराः । अत कुपारेणेवं॑सूतरितम्-“िद्धो वणमा. 

पायः" “नत्र चतुदशाऽऽदौ खराः" इति । 

यथोक्तपरविशेषणविशिष्टस्य प्राणदेवध्यानख प्रधानफरं दशेयति- 

तद्रा इदं बृहती सहतं संपन्नं तस्य वा एतस्य बृहतीसद- 
सस्य सेपन्नस्य परस्ता्पङ्गामयो देवतामयो ब्रह्ममयोऽ- 
यृतपयः संभूय देवता अप्येति य एवं वेद्) इति । 

्र्तामयत्वादिगुणचतुष्टयेन फेन च पबन्धार्थं तद्वा इदमिलायनुवादैः । बुद्धि 

विशेषपेपादितस्य बृहतीसदसरसयं खद्पमृतः प्राणदेवः प्ङ्गामयश्चित्छरूपः सवै 
इत्यर्थः । देवतामयोऽमिवाखादिपतमैदेवताप्तमच्यातमकः । ब्रह्ममयः सवेवेदात्मकः । 
अग्रृतमयस्तच्वज्ञानोत्पादनेन मोक्षहेतुतवाममृक्तिरूपः । यः पुमानेवमुपास्ते स॒ पुमा- 
नेव ता अश्चिवाखादिकाः सेभृय परव अप्येकीकृलयाप्येति तदेवतापमष्टिरूपं हिर. 
ण्यग प्राति । 

१. इ. भजते । त“ । २क.ख.ग. ^निचमः। ३ क. तिमश्वस्त्रेशः।४्स.ग, 
“स्मन्तदत्े श" । ५ क. ख. ग. “णिते सति दि। ६ क. ख. णिव सू\ ७ घ. इ, तत्रिताः---ि । 
८ग, दशस्व'।९ख. ग. ष्दः। बृद्धि । १० इ. श्ेषैकसे" । ११ क, शस्य सपत्नस्य स्व । 



१२६ श्रीमत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्- [रदवितीयारण्यके- 

तस्य चोपाप्तकस्याध्यात्ममयिदैवं च व्यतिहारेण ध्यानं विधत्ते- 
तद्योऽहं सोऽसौ योऽसो सोऽदम् , इति । 

तत्तसिनपवीके भ्राणदेवतखरपे योऽहमपापकशरौरवतीं सोऽसौ प एवाऽऽ- 
दित्यमण्डटस्यः पुरुषः । तथा योऽघावधिदे(दै)वमादियमण्डरंस्थो यैः पुरुपः सोऽहं 
पत एवोपापतकशरीरस्थोऽहमस्मीत्येवमन्योन्यतादातमयं ध्यायेत् | 

अध्यात्ममधिदेवं च ध्येयवस्तुन एकव प्रवादा मन्रमुराहरति- 

तदुक्तएषिणा- सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषशवेति, इति । 
कृत्त्रमच्रस्य प्रतीकदश्षनाय चतुथेपादः पठितः । पत च म्नः संहितायमिव- 

मन्नातः- 
“चित्रे देवानामुदगादनीकं चक्षभित्रस्य वरुणस्यपनेः । 
अप्रा ्यवाष्रथिवी अन्तरिक्षं सूयं आत्मा जगतल्तस्युपश्च'” इति । 

[ऋ०ं०म ०१०११९० {] अनीकशब्टो मुश्रवाची पैन्यवाची वा। यदेतदादि- 
त्यमण्डलं तदेतदेवानां मखं पषैव्यवहारहेतुतवात्। देवानां मध्ये मुख्यमिदर्थः पैनयपकषे 
वहूविधरकिमपमूहरूपमिति व्यारूयेयम् । तच्च मण्डलं चित्रं चायनीयं पूजनीयम् । 
यद्वा सवैदिक्षु रदिमप्रप्ारणेन विचित्रम् । देवानां मृखमियेतदेव चक्षुरित्यादिना 
प्रप्च्यते--मित्रवरुणादीनां चक्षुःस्थानीयमिरं मण्डलम् । एतदीयेन हि प्रकारोन र्व 
देवाः पयन्ति । तच्च मण्डलं ठोकत्रयमाप्राः स्वतः पूर्ण पदरतते । तन्मण्डरस्थः 
र्यो जगतो जङ्गमसखय तस्थुषश्च स्थावरस्यापि प्राणिनात्रसाऽऽत्मा प्रलक्स्वह्पमिति 
मन्रस्यायैः । 

एतद्वज्ञानमूपहरति- 

एतदु हैवोपेकषेतोपेक्षेत, इति । 
इल्येतरेयत्राह्मणारण्यककराण्डे द्वितीयारण्यके द्वितीयाध्याये 

चतुथः खण्डः ॥ ४॥ ( १२) 

इति बहचव्राह्मणारण््रककाण्डे हितीयारण्यके 

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
एतदेव पवांसकमादित्यलसूपं गुरमृखादुपेष्ेत साकषात्कुयीत् । अम्यापोऽध्या- 

यप्तमाप्लैः । 

पूयं आत्मा नगतः०--[ ऋ° पं० म० १ पू० ११९ ऋ० ! ] 
१४, इ, "देव आदि" । २ क. 'लस्योऽये पु" । ३ ग. ध्येयः। 



अध्या० ९स० १८१३) एतरेयारण्यकम् । १२७ 

तच्योऽहमिलत्न यो व्यतिहार उक्तः पोऽयं दृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे 
चिनितः- 

“व्यतिहार स्वातमरव्योरेकधा धीरत द्विषा । 

वस्तैक्यादेकपैव स्याद् व्याय व्यतिहारीः ॥ 
एेक्येऽपि व्यतिहारोक्त्या धीर्रधेशस्य जीवता । 
युक्तोपास्ये वाचनिकी मूर्विवदाव्यमार्थिकम् ॥ 

पेतरेयके पठ्यते--““तघोऽहं पोऽपो योऽप सोऽहम्"' इति ; तस्यायमर्भः- 
य एष देहेन्ियस्ताक्षी जीवात्मा स एवाऽऽदिल्यमण्डलवततीं परमात्मा, यो मण्डट्वतीं 
स एवपिमदेहादिवतींति । तत्र स्वदेहरविमण्डल्योरन्योन्यव्यतिहारे श्रुयमाणेऽपि जीव- 
ब्रहक्यशक्षणस्य वस्तुन एकत्वदेकपैव बुद्धिः कतैभ्या | न च ग्यतिहारपाठवैयथ्येमेक- 
स्यापि वस्तुनो दाढ्यीय तदुपपत्तेः, इति प्रा बरूमः-न खखवदं तत्वावबोधप्रकरणं 
येनैकल्वप्रतिपततिदौव्यमपेक्षते । किं तरिं सगुणोपाक्िप्रकरणम् । उपासिश्च यथावच 
नमनुष्ेया । तयेभ्यैतिहररिण द्वा बुद्धिः कतमया । नन्वेवं स्ति जीवस्य बरहयक्यमु- 
त्कषीय कल्पते । ब्रह्मणस्तु जीवैक्यमपकर्षाय स्यादिति चेन्नायं दोषः । यथा देहादि- 
रदितस्याप्युपाप्तकचित्तस्थेयारथं चतुर्ुनाष्टमुजादिमूिव्यपदेशेऽपि नापकपैः, तथा वच- 
नबादीश्चरस्य जीवत्वोपाप्तने का तव हानिः । यैदयुपाप्ननाय ग्यतिहरिऽनुष्ठीयमानेऽ- 
यीजीवब्रहमणेरिकत्वप्रतिपत्तिरंढा भवेत्त चरिताथीः सेपचयामहे । तस्माद्यतिहारेण 
द्विषा बुद्धिः कतैम्या ॥ 

इति श्रीमतप्रायणाचायेविरचिते माधवीये वेदाथपरकाश रतरेयबराक्मणारण्यक- 
म्ये द्वितीयारण्यके द्वितीयाध्यये चतुथैः खण्डः ॥ ४ ॥ (१२) 

इति श्रीपत्सायणाचारविरचिते माधवीये वेदाथभ्रकाशे बदएवत्राह्म- 
णारण्यकभाष्ये द्वितीयारण्यके द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

अथ द्वितीयारण्यके, तृतीयोऽध्यायः 
तन्न अ्रथमः खण्डः । (त्रयोदशः) 

कि 

द्वितीये मरहापिमश्ररूपत्वादिगुणा उक्ताः । तृतीये पश्चविषत्वादीनि गुणान्तराण्यु- 
च्यन्ते । तत्रोक्थस्य भूतपञ्चकरूपत्वं विधत्ते- 

योह वा आत्मानं पश्चविधयुक्थं वेद यस्मा- 

१ क, ख, ग, श्वैकस्य दाया" । २ क, ख. ग, "पास्तो वा । ३ ख, ग. यद्यप्युपाः । 



१२८ भ्रीपत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्- [रदवितीयारण्यके- 

दिदं सर्वमुततिष्ठति स संपरतिबितपृथिवी बःयुरा- 
काश आपो उ्योतीषीयेष वा आतमाक्थं 
पञ्चवरिधमेतस्माद्धीदं सवेमुत्ति्तयेतमेवाप्ये्यनं 
ह वै समानानां भवति य एव॑ वेद् इति। 

यस्पात्ाणदेवस्य प्रतीकमतादुक्थादिदं सवरमुत्ति्रति । उक्थानुष्ठानतदुपापतन- 
फटमूतत्वाजगदुत्पत्तेः । तादशपुक्थं निप्केवस्यास्यं रां पञ्चविधपात्पानं वक्षयमा- 
णष्थिग्यादिपशचप्रकरिणोपाप्कस्य खरूपमूनं यः पुमानुपास्त स पुमान्पप्रतिवित्स- 
म्यगमिज्ञः । के ते पञ्च प्रकारा इति केदुच्य॑ते-एृथिव्यारीनि यानि पच भूतानि 
पन्ति तद्रूप उपाप्कस्याऽऽतमा पश्चविधपुत्थम् । एतस्मासन्चमूतातमकाटुकथादेव 
सर्वमिदं शरीरजातमृत्पयते । पुनरप्येतपेबोक्थपप्येति संहारक प्रत्रिशति । न 
हक्थसरूपतेन प्रतिपादितानि पञ्च भूतानि विहाय भौतिकस्य शरीरस्यातपत्तिखयो 
वा सेमवति | यः पुमनेत्रमेतस्योक्यप्य पञ्चविधत्वमुपासे स पुमन्पमानानां ज्ञाती. 
नापमयनमश्रयो भवति । 

तेषामुक्थस्ह्पाणां पञचमूनानामन्नदिङूपलध्यानं विषत्ते- 

तसिमन्योऽनने चानादर च वेदाहािन्रननारो 
जायते भवलयस्यान्नमापशच पृथिवी चान्नमेत- 
स्मयानि ह्न्नानि भवनि ज्योतिश्च वायुश्रा- 
न्नादमेताभ्यां हीदं सवेमननप्याप्रपनमाक्राश 
आकाशे हीदं ५ सपोप्यत आव्रपनं ह 
वे समानानां भवति य एवं षेद, इति । 

तसिमिन्यश्चमूनात्मक उक्ये यः पुमानिरमन्नं मेग्यमिवं चात्रादं मोक्तृूपमिति 
बिमभ्योपासेऽस्ित्रपप्रकेऽत्रादो मोक्तु परमया रोगरहितः पूत्रो जायते | अस्य 
चोतपत्नस्यान्नर्मपतितं सवं पंपचत एव । करं तदन्नं फ वाऽत्नादमिति चत्तटुच्यते- 
पञ्चभूतेषु मध्य आपश्च पृथिवी चेल्युभयमन्नम् । यम्माटू्ीहियवादीन्यन्नानि मृम्युरक- 
वरिकारङूपाणि भवन्ति तप्मादुम्युदकयोरन्नलवं युक्तम् । तेजश्च बायुश्चति सूतद्वयं 
मोकतृरूपम् । प्राणवायुना जादराघ्च प्ररीपिने सलयताभ्यामभितायुम्यां सर्भरमिद्मन- 
जातं जनो म्षयनि । तप्माञ्ञ्योनिवरीखोरन्रादत्वं युक्तम् । न च मृतचतुषटयस्यवोप- 
योगो न त्वाकराशस्येति शङ्कनीयम् । आकशस्याऽऽवपनहपलात् । यस्पादाकरि 

१ ख. ग. स्वं जगदुत्ति । २ घ्र. ड. "च्यन्ते। पर" । ३ क.ख. ग. पुत्र जआजाः।४घ. 
"मपिष्षिप्रं स । 



जध्या०९२स ० १(१३)] एेतरेयारण्यकम् । १२९ 

सर्वमहं मोकमेग्धजातं समोप्यते पत्या पमन्तासक्िप्यते तस्मादाकाशस्पाऽऽवष- 
नत्वम्। यः पुमानवमाकाशस्यादकरारप्रदनिन मोकतृमोग्यधारलपुपासते प्त पुमन्- 
मानानां त्तातीनापावपनमाधारो भवत्येव । 

3 क ने अ 9 [२९ [| क | उक्थखल्यपु सूतेषु भोकतृमोग्यध्यानं विधाय भोतिकिपु तद्धयानं विधत्ते-- 

तस्पिन्योऽन्नं चन्नादं च वेदाह्सिपन्नत्दो 
जायते भवलयस्यान्नपोषधिवनस्पतयोऽनं प्राणभृतोऽ- 
ज्ञाद्माषधिवनस्पतीट्हि प्राणभ्रतोऽदन्ति, इति । 

जोषूधिवनस्पतीनामन्नतवं प्राणभ्रतां मनुप्यगवाश्वादीनां मोक्तत्वं च लोके प्रतिद्ध- 
मिति चोतयितुं हिशब्दः । 

जथ प्राणभूत्सेव मोकनमोग्यविमागध्यानं विषत्ते- 

तेषां य उभयतोदन्ताः पुरुषस्यानुबिधा विहि. 
तास्तेऽज्नादा अन्नमितरे पशवस्तस्मात्त इतरान्पश्र- 
नधीव चरन्त्यधीव ्नेऽत्नादो भवेति, इति ! 

तेषां प्राणभतां मध्ये ये केचिदश्वादय उभयतोदन्ता अधोभागे चोध्ममामे च 
दन्तपङ्कियुक्ताः पुरुषस्यानुषिधा मनुष्यस्य प्रकारमनुमृत्य विदिता उत्पादिताः | 
यथा मनुष्यस्योमयतो दन्तपङ्की विधते तद्वदश्वादीनामपि ते मनुप्याश्वादयो मोक्तुर- 
पेम्य इतरेऽधोमाग एव दन्तपङ्कियुक्ता गोमहिषादयः प्व ये सन्ति तेऽन्नरूपाः। 
यस्मादेवं तस्माह्लोक उभयतोदन्ता मनुष्याश्वादय इतरागगोमहिषादीन्परलययधीवं 
चरन्ति, अधिका इव वतन्ते । अश्वादीनां मूल्यवाहृस्यायत्नातिशयेन रध्यमाणरतवो- 
चाऽऽधिक्यम् । यस्माह्ठोकेऽपि बोहियवाद्रिका येऽने पत्रे प्रक्षिप्त पलयन्नादो मोक्ता 
मनुप्योऽधिक इव भषति । तत्र मनुप्यप्य खातन्यादधिकत्वमन्नस्य पारतन्याव्यनतम्। 

मोक्तुराधिक्यध्यानस्य फठमाह-- 

अपीव ह समानानां जायते य एवं वेद्, इति ॥ 

इलयैतरेयव्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ ( १३) 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदाथैपरकाश रेतरेयनराह्मणारण्यकर- 
म्ये द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ { ॥ ( १३) 

०८७ ०-ज- 

१ख.ग. "्पेणम्"।२ख. ग. अतः। ३ ख, ग, विधानं विधीयते।ते। ४स, ग, 
सत्वादधि । 

५७ 



क १३० श्रीमत्सायणाचायविरवितमाप्यसमेतम् -- [रद्विनीयारण्यकर- 

अथ द्वितीयः खण्डः । ( चतुद्शः ) 

अन्नदिष्यानमुकला परुषस्वकरेथखरूपस्याऽऽत्मचेतन्यामिावातिशययुक्ततवध्यानं 
विधत्त-- 

तस्य य आत्मानमाविस्तरां बेदाश्वते हाऽऽविभृयः, इति । 

तस्योक्रयरूपस्य परुषस्य शरीरे वनमानं चिद्रूपमासमानमाविस्तरामतिशयेन 
प्रकटं यः पुमानुपास्ते स पुमान्भरय आत्रिरतिशयेन प्रकरत्वमश्चुते ह व्यापरोत्येव । 
विचैश्वयीरिकीर्वि बहुं प्रामरोतीयधः | 

चेतन्यस्योपाधितियेषु तास्तम्यनाऽऽतिमविं दरदावितमादविकमपायिमृरदरति- 

ओषधिवनस्पतयो यच्च॒ रिच प्राणभृर्म आत्ानपाव्रिस्तगां 
वेदो पधिषरनस्पतिषु हि रसो इयते चित्तं प्राणश्सु, इति । 

प्विदानन्दहूपस्य जगत्कारणस्य परमात्मनः कायमनाः सर्वेऽपि प्राया आवि 
मवोपाधयः। तत्राजेतनेषु मत्पापाणारिपु मत्तामात्रमातिमेवति न चाऽऽत्मनो जीव्प- 

त्वम् । ये स्वोपधिव्रनस्यतयो जीवख्पाः स्यव्ररा ये च श्ामरूपप्राणधारिणो 
जीवखूपा जङ्गमास्नदुमयमतिरयनाऽऽत्रिमवि स्थानमिति मो निश्चिनोतीलयध्याहारः। 
स पुमानात्मानमतिरायनाऽऽतरिमूनमुप्त । कथं म्थावरजङ्धमजीवयेराविभवातिरय 
इति चेदुच्यते । ओपधि्रनखतिपु स्यावरनीवहरीरपृ रस आद्रे तदेतजीवा- 
त्मनो र्ङ्गम् । न हि काषटपापाणादिपु रम्ाऽलि । यदम प्राणभृत जङ्गमजीवश- 
रीरेषु चित्तमन्तःकरणं तदपि जीवात्मनो रिङ्कम् । तच्च मत्पापाणादिपु न इदयते | 
अता रप्रचित्तयोर्जीविदिद्गयादेरोनादपध्यादिप्वनिरायनाऽऽविभावः पतिद्धः | 

उदाहनोपाघावपि स्थावरम्यो जङ्धमेप्वाविमावातिशयं ददायति-- 

प्राणभृन्मु स्ेवाऽऽिस्तरामात्मा तपु हि 
रसाऽपि दृश्यत न चित्तमितरपु, इति। 

तुशब्द ओपयिवनस्पतित्यावृत्यथः । प्राणभृत्सु मनुष्यगवादरिष्येव जिदात्मन 
आत्रिमावातिदायो न लेषध्यादिषु | त्र हेनरुच्य- तप प्राणभृच्छरीरेषु रक्तश्पा 

रसो दृयते । अपिदाठ्देन पूर्वाततं चित्तं ममृच्िनोति । अना चिङ्गदयपरद्धावादावि 
भावातिङयः । इनरेप्वोपयिवनप्पतिशरोरेषु चित्तं न दृयते किंतु रपतरूपमकमेव 

दिङ्खं तप्मान्नास्त्यतिशयः । 
प्ाणभरदुपापरिप्वपि तारतम्यं ददायति- 

परुषे स्ेवाऽऽव्रस्तरामात्मा स हि प्र्नानेन संप्न्नतमां 
------~-- ~~ ~~ ~= --------- 

१२. ग. यचाप् | 

[क्षिं 



अध्या०६ख०२८१४)] एेतरेयारण्पकम् । १३१ 

विज्गातं वदति विज्ञातं प्यति वेद श्वस्तनं देद 
छोकाोकौ मर््येनामृतथीप्सत्येवं संपन्नः, इति । 

मनुष्या गवाश्वादयश्च प्राणभूतस्तषां मध्ये पुरषे मनुष्य एरातिशयेनाऽऽत्मा- 
विभवो न तु गवादिषु । यस्मात्स मनुष्योऽत्यनं प्रद्ष्ट्ञानेन संपन्नः । तदेव 
कथमिति चेत्तदुच्यते--पूर्वेचुयद्रस्तु विज्ञातं तत्त्वमद्य स्मत्वा ममेदं विदितमिति 
जनानामम्रे वदित समर्थः । तथा प्वेयुयद्रसतु समीचीनं विज्ञातं तदद्य स्त्वा तसि. 

नदेशे गत्वा द्रष्ट परमयः । यद्यपि गवादीनां दशोने पसामध्यमस्ि तथाऽपि किविकामा 
वात्र साकल्येन दशनम् । किंच यथाऽतीतश्य कथने तथा श्वस्तनं मविष्यत्कर्तन्य- 
मपि जानाति । तथा छाकालोकावुत्तमं स्वरगलोकभधमं नरकं च शाक्ञेण 
विविच्य जानाति । तथा परत्येन विनश्वरेण ज्ञानकरमेरूपप्राधनेनापृतमविनश्वरं म॒क्ति 
पदमीप्पति प्राप्तुमिच्छति । एवमनेन प्रकारेण मनुष्योऽसयन्तविवेकेन संपन्नः 

गवादिपशुुक्तवेपरीत्यं दरोयति-- 
अथेतरेषां पद्रनापरनापिपासे एवामिविक्गानं न विद्गातं 
वदन्ति न वि्गातं प्यन्तिन शिवु; षस्तनं न रोका- 
लोकौ त एतावन्तो भवन्ति यथापरं हि सैमवाः, इति ॥ 
इत्येतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके त्रतीयाध्याये 

द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ ( १४) 
मनुष्यवैक्षण्य्योतनार्थोऽथशन्दः । तदेव वैलक्षण्यं प्रपश्चयते-अडानारञ्देनारि- 

तुमिच्छेच्यते | अरानायेति परे याकारस्य दृप्ततवात् । यें बुमृक्षा याच पिपप्ताते 

एवोमे अभिलक्ष्य पदानां धिङ्गानमस्ति, न तु मनुप्यवतपूषेषिज्ञतकथनादिकम् । ते 
गवाश्वादिपशव एतावन्त एतावन्मात्रविज्ञानास्ात्कालिककुधादिज्ञानमात्रोपता 
भवान्त । तत्र हतुरुच्यत-यथाप्रज्न पत्र स्मञ्ज्ञानकमानुष्ठानाधकरयुक्त जन्मन 

यादशी प्रज्ञा शाल्ीया ठोकिकी वाऽम्यस्ता 1 कमेणोऽप्येतदुपरक्षणम् । कमा 
विहितं प्रतिषिद्धे वा याद्शमनुष्ठितं तादश प्रज्ञां तादशं कमं चानतिक्रम्थ यस्मा 
त्समवाः प्राणिनां जन्मानि मवन्ति । तस्माज्ज्ानकमानुप्तारेण पशुनां बुद्धिमात्रं 
युक्तम् । एतदेवाभिप्रे परटोकगामिनं जीवं प्रति वाजसनेयिन आमनन्ति-- “नतं 
विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वभर्ञा च [वृह्० ४ । ४ । २] इति। “पुण्यो वै पुण्येन 
कर्मेणा मवति पापः पिन"! [वृह ० ४।४। ९] इति च। तदेवं मनृप्यदेहस्योत्तमोपाधि- 
त्वात्तिनेवाऽऽत्मन आविभावातिशयं ध्यायेत् । यद्यपि देवादिदेहा इतोऽप्युत्तमोपाध- 
यस्तथाऽपि मनुप्यस्येव प्रायेण शराच्ञाधिकारित्वात् पुरुष एवोक्यमयमेव महान्प्रना- 

१ ख, ग. श्वं स्मत्राऽ्चेमं ममे । २ क. ग. घ. इ, यक्रारस्य । ३ क, ख. ग, श्ञोनकः । 



१२१ भ्रीमत्सायणाचायविरचितमाष्यसमतप्-- [रद्वितीयारण्यके- 

पतिः" [० आ०२अ० १ ख० २] इति प्रस्तुत्वादेतसिमन्ेव ध्यानमुचितम् ॥ 

इति श्रीमत््ायणाचार्थविरचिते माधवीये वेदा्थप्रकशि रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
भाप्ये द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ ( १४) 

भथ तृतीयः खण्डः ! ( पबद्रः ) 

पूर््राऽऽसत्रिभीवध्यानमुक्तमत्र पमुदरह्पत्वादिध्यानमुच्यते । तत्राऽऽदौ पुरुषस्य 
समुद्रहूपत्वध्यानं विधत्त-- 

स एष पुरुपः समुद्रः स्वं गोकमति यद्ध किंचा- 
शुतेऽल्येनं मन्यते -यद्यन्नरिक्षगोकयश्चनेऽलयनं 
मन्यते यद्ययं छाक्पश्चषीतालेनं मन्येत, इति । 

“पुरुप एवोक्थम्" [ ए० आ०२अ०१ स० २] इति शचम्वरूपत्वेनं 
यः पुरुषः प्रकृतः स एष पुरुषः सपुद्ररूपः । यथा पमूद्रस्तटाकनयादविकं सवेमति- 
क्रम्य प्रोढो वतैते तथाऽयं पुरुषोऽपि सवर ठोक्रपतिक्रम्य वतते । पत॒ एवातिक्रम 
कथमिति चेत्तदुच्यते--यद्ध किंच मृद्ाके यत्किचिद्धग्यजानपश्चते ग्याप्नाति तमेनं 
र्यपरायमतिक्रम्य पन्यतेऽन्मरिक्षदयकगतमपि माग्यं मे मृयारिति कामयने। यदा 

त्वन्तरिक्षलाकगतं प्रभोति तदानीमनमपि मोग्यपदाभमनिक्रम्यं मन्यते स्वगभोगोऽपि 
मे मृयादविति कामयते । तस्यापि प्राप्तो तपनिक्रम्य सत्य काद्िमोगोऽपि मे मृयादिति 
कामयेतैव | एदेवामिप्रेय शाखान्ते मत्रत्राह्मण एवमाम्नयते--“काम५ समुद्रमा- 
विरोत्याह। समुद्र इव हि कामः। नेव हि कामस्यान्तोऽस्ति। न समुद्रस्य" [त° बा 
का०२ेप्र० अनु ९] इनि। अनः समृद्रसमानलवाद्पूरपे समुद्रध्यानं युक्तम् । 

पुरुषहारीरावयवेपु पञ्चमूतध्यानं विधत्त-- 

म एप पुरुपः पञचव्िधस्तस्य यदुप्णं तञ्ञ्योतियानि 
गानि स आकराश्ाऽय य॒ष्टोद्धिनं छप्मा रतम्ता आपां 
यच्छरीरंसा पृथिवीयः प्राणः स वायुः, इति। 

उष्णं जाटराम््यारिषूपम् । खानि मृखनपिकारिच्छ्द्रणि। शर्रशम्देन 

काटिन्यं व्रिवक्षिनम् 0वत्कटिनं सा प्रथिवी [ गर्माप० { ] इति श्रुयन्तरान् । 

पुरुपडरीरगतस्य प्राणवायोः पञ्चवृत्तिमेदध्यानं विधत्त- 

स एप वायुः पञविधः प्राणोऽपानो व्यान उद्रानः समा- 
नस्ता एता देवताः प्राणापानयोरव निकिषएठश्रश्चः श्रोत्र 

------------- ~ ~~ ० 1 --------- --- १) - ------ “^~ 

१ख.ग. पयन् व ।२क.सख.ग. म्यस्वगलकमा ।३क ग. ब्तद्ह्म । 



अध्या०२ख ०३(१९)] एतरेयारण्यकम् । १३३ 

मनो वागिति प्राणस्य हन्वपायमेता अपियन्ति, इति । 

हदयादूध्ं मूलनापिकयोः चयाः माणः | अषोद्वर पिचरमपानः । पवा 
नाडीषु व्याप्य वतमानो व्यानः। जीवोत्कान्त्ादिकं करुमू्मैभागे कण्डेऽवस्ित 
उदानः । अन्नपाने पताग्येन कृत्लशरीरे नेतुं नाभिपर्मपिऽवस्यितः समानः! । तदे. 
तद्रायोः पञ्चविधत्वं ध्यायेत् । चक्षुःश्रोत्रमनोवागादिदेवता अप्यत पृथग्ध्यातव्या इति 
न शङ्कनीयम् । ताप्तां देवतानामृष्वाधोमागर्वा्िनोः प्राणापानयेरेवान्तमीवात् । तदेव 
कथमिति चेत्तदुच्यते--यस्मातप्राणस्यापायं देहादपगमनपनु सवां एताश्क्षरादिवे- 
वता आपवान्त् दयन्त न दह् तिष्टत) तसमादन्तभूततवान प्रथध्यानम् | 

यज्ञस्यावान्तरमेदरूपेण ध्यानं विषत्ते- 
स॒ एष वाचधित्तस्योत्तरोत्तरिक्रमो यदहः स एष 
यज्ञः पञ्चविधोऽप्निहोत्रं दशेपू्णमासौ चातुमीस्यानि 
पशुः सोमः स एष यज्ञानां संपन्नतमो यत्सोम एतस्मि. 
हताः पश्च विधा अधिगम्यन्ते यत्माक्सवनेभ्यः सैका 
विधा त्रीणि सवनानि यद्यं सा पश्चमी, इति॥ 

न 0) इतयैतरेयत्ाह्मणारण्यक्काण्डे दितीयारण्यके तृतीयाध्याये 
तत्तीयः खण्डः ॥ ३ ॥ ( १५) 

वाचो मचरोचारणादिव्यौप्नायाधित्तस्य शाज्ञविहितार्भपर्यालोचनरव्यएतस्यान्तः- 
करणस्य चोत्तरोत्तरिक्रमः । एकस्मारितरस्या्तरत्वं तस्मादप्यन्यस्योतरत्वमिलेव- 
ुत्तरोत्तरमाो यस्य क्रमप्याि सोऽयमूत्तरोतताेक्रमः । रमेण व्यापार इत्यणः । 
ृष्णीमवस्यानादुत्तरमावी मनप्ता शँ लरा्थपयालोचनव्यापारसतोऽप्यत्तरभावी वाचा 
मन्रोचचारणम्यापारस्तदुमयग्यापाररूपो यङ्ग इति यदसि स एप उक्यात्म॑कपुरुषह्पः 
प्राणदेवः । स च यद्गात्मकः प्राणाश्चिहोतरारिभेरेः पश्चविध इति ध्यायेत् । नच 
सोमादप्यधिकं किंचित्कमौन्तरं कुतो नोच्यत इति वाच्यम् । अधिकस्य कमान्तरस्या- 
भावात् । सोमयाग इति यदि स एष यज्ञानां मध्येऽतिशयेन संपन्नः । यम्मादेत 
सिन्सोमयागे पश्चप्रकारमनष्ठानं द्यते । स॒ल्यादिनेऽनष्ेमेभ्यः सवनेभ्यः प्राचीनं दीक्ष 
णीयादिकं यदक्ि सोऽयमेकः प्रकारः । प्रातःप्तवनं माध्यंदिनं सवनं तृतीयपवनं चेति 
प्रकार्यम्। सवनेम्य उध्मैमवभृथमारम्योदवक्नानीयान्तं यत्कर्मजातमस्ति सोऽयं पञ्चमः 

१ ख. ग. ज्ञतदवाः। ध, ड ञस्य तदवा'। २ क. "दिरूपादिव्या'। ३ ध. ड. "ग्यावृता। 

४ इ, "््याप्रत । ५ क. "त्रितं । ६ क. स. उ, क्रमणं। ७ सख. ग. शाघ्नीयपः। घ. श्ाघ्रवि- 
हितार्थे" । ८ ख. ग. वनं व्या ९ क. त्मकः पुः। १० क. स. ग. ध्यानम् । ११ ग, अलयधि" । 
ध. इ. अभ्धिः । १२क. स, घ. इ, वस॒नी' । 



१३४ श्रीपत्सायणाचायंत्रिरचितभाष्यसमेतम्- [रद्वितीयारण्यके- 

प्रकारः) एतेषां पञ्चप्रकाराणां सामयागादन्यत्राप्तमवात्सोमयाग दव संपन्नतमः ॥ 

इति श्रीमत्ायणाचायैविरचिते माधवीये वेदाधप्रकाश रेतेयत्राह्यणारण्यकमाष्ये 
द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ६ ॥ ( १९ ) 

अय चतुथः खण्डः । ( षोडशः ) 

पत्र [० आ० २अ० ३० ३] समृद्रहपत्वादिध्यानमुक्तम् । अत्र 
सोमपश्ैकत्वादिध्यानमुच्यते । तस्िन्ध्याने प्ररोचनाथं प्राणङ्पमुत्थं प्ररंपति- 

यो ह वरै यज्ञे यं वेदाहन्यरह्ेषु देवम 
प्यहं स संप्रतिव्रिदेष वे यज्ञे यत्नाऽहन्यहदं 
वेपु देबोऽध्यहका यदृतन्पहटुक्थमर्, इति । 

यथा हसिनोऽप्यलनोधरे्ठो राजा हसिनमारोहति, एवमत्र श्रष्ठो यज्ञ इतरं 
यत्तमधिढ इत्युपचयते । तथेवात्कृष्टमहरितरम्मि्रहन्यधिरूटम् । उत्तमश्च देव इन- 
रवेप्वधिहूटः । तथा मरति यः पुमौनधमयनज्ञारिप्वध्यहगपुपयवस्थितमुत्तमयततादिरू- 
पमुपासे स पृमान्संपरतिित्मम्यगमित्तः । कोऽपरावुत्तमगन्तारिरूपः पदां इति 
चेदुच्यत-- यद तन्पहदक्थं प्रोदं॑निप्केदस्यराखमेषप एवोत्तमयन्नादिङूपः पदाथ 
इति सोमयागस्य पंपत्ततमवं पूवमुक्तम् [० आ० २ अ० ३ ख ३]। 
अतोऽयं वतेमान॑: पहस्पंवत्मरपतराख्याऽये सोमयाग इतरयज्नेऽधचिहोजादावपिषटः, 
तथा महदतरतं महन त्रनमि्यादिनिवैचनविरोपम्य पृथमेव [ एे० आ० १ अ० १ 
ख० १ ] दरिततवानहात्रतास्यमनेतद्हरितरम्मन्नहन्यध्य॒दग्(ढ)प्, देवश्च प्राण- 
रूपः श्रष्ठवद्रागादिदेवेप्वा्टः, तद्रपलवादक्थमपिक्रम् । 

तस्योक्थस्य पञ्चविधत्वध्यानं विधत्ते-- 
तदेतत्पथविधं वि्ः्प्दशषं सप्तदशमेकविकं 
पञ्चविरापिति स्तोपता गायत्रं रथंतरं 
बृद्धद्रे राजनमिति साम्रतो गायन्युष्णि्ब- 
हतीनिषुन्द्रिपदोति च्छन्दस्तः रिरो दक्षिणः 

पक्ष उत्तरः पक्षः पुच्छपात्मलयाख्यानम् , इति । 

मीयमाननृचावस्थितानामृचिशेषाणां समृहः सतोमः । स च पामगेच्िवृदादिनाम्ना 
ग्यवदहियते । तत्र त्रिवृत्सतोमस्य स्वप साप्राह्मणे समास्नतम्--“ तिसभ्यो 

= =-= ~ ~न जक 

१क. ख. एवं । २क. ख. पूर्वै। ३ग. र सोमपः। ४. ड. स्ताभपः। ५ क. “नरका 
दिरूपतं ध्या" । ख. "खकादिरूपत्वध्याः । ६ ख. ग. ध्रष्य* । ७ ध. ड. "मान्यज्ञाः । ८ घ. ड 
वत्याल्यं श ९क. ख. ग. नः सं। १० ग. "ति । इन्यारभ्य पृच्छमात्मयास्यानभित्यन्तन गीं 



अध्या ०१ ०४८१६)] एेतरेयारण्यकरम् । १३९ 

हि करोति स प्रथमया तिपम्यो हि करेति स मध्यमया त्िप्रभ्यो ई करोति पत 
उत्तमयाद्यती त्रिवृतो विष्टुति; ”› इति । अयमथेः--“उपास्मे गायता" | त्ऋु° संम 
म०९मू० ११ ऋ० १] इत्यदीनि तुचात्मकानि त्रीणि सूक्तानि सन्ति, तेषु 

तिसुमिक्मिमर्हि करोति गायेत् । कामिभिः, प्रथमया तिप्वपि सृक्तेषुयाया 
प्रथमा तया प उद्धात गायेत् | तथा सति तिस॒मिगीतं भवति, सोऽयं प्रथम 
पयायः । द्वितीये सृक्तत्रथगतया मध्यमया गायेत् । तृतीयपयाये स॒क्तत्रयगतयोत्त 
मया गायत् । अनेन प्रकरेण त्रिवृत्सतामपतेबन्िनी विरिष्टा स्तुतिः संपद्यते | सेयं 
स्तुतिरुयतीति नान्नाऽमिषीयत इति । प्श्चदशषस्तामर एवमान्नतः--“ पञ्चभ्यो हि 
कराति प॒ तिमिः स एकया स एकया पञ्चभ्यो हि करोति स एकया म॒ तिपभिः 

स॒ एकया पृश्वम्यो हिं करोति स एकया स्त एकया प्त तिपरभिः पृश्चपीन्चिनी पञ्चद 

रस्य विष्तिः' इति । पृवक्तत्रिबरत्स्तोम एक एव सृक्ततरयनिष्पाद्यः) अन्य तु स्तोमा 

एकेकेनेव तृचात्मेन सूक्तेन निष्पाद्यन्ते । तत्रायं क्रमः--प्रयमपयीय आवृत्ति 
सहिताभिः प्रञचमिक्रम्मिगायेत् | तथया-प्रथैमपर्याये प्रथमामृचं त्रिर्गायेत् । इतरे 
द्रे सकृतङ्ृद्वयेत् । द्वितीयपयौये मध्यमां त्रिगोयेत् । तृतीयण्योये तृत्तमां त्िरगी- 
येत् । सेयं पञ्चदशस्य स्तोमस्य संबन्धिनी विदुतिः पचचर्पश्चिनीति नान्ना व्यगहियते । 
सप्रदश्षसतोम एवमास्नातः--“ पञ्चभ्यो हिं करोति स्र तिसृभिः प्त एकया स एकया 
पञ्चभ्यो हिं करोति स एकया स॒ तिप॒भिः प एकया प्प्तम्यो हिं करोति मत एकया 
स तिपृभिः प्र तिपमिदेशपप्त सप्तदशस्य विष्तिः " इति । प्रथमपयौये प्रथमामृचं 
भिर्गायेत् । द्वितीयपयाये मध्यमां त्रिगायेत् । ततीयपयाये मध्यमाम॒त्तमां च बिग 
येत् । पेयं पप्तदशस्तोमपंबन्धिनी विष्टिः । सेयं दशपपेत्युच्यते । पएकरविश्स्तोप 
एवमान्नातः--^“तप्तम्या हिं करोति स तिप्रमिः स तिपूमिः स एकया पप्तम्याो हिं 

करोति सर तिप॒मिः स एकया स तिमृभिः सक्तम्यो हिं करोति सत एकया स तिपृभिः स 
तिमरमिः सत्तपतिन्येकरविशस्य विष्टतिः" इति । प्रथमपर्याय उत्तमां सञ्ृद्वायेत्। दिती 
यपयाये मध्यमां सकृदरयेत् । त॒तीयपयरये प्रथमां परकृद्रायेत् । पेयमेकरविंरस्तोमपरव 
न्धना वष्टूतिः सप्ततप्तनल्यामवायत । पश्चविरस्तामस्य त्वव्रतप्रकारमरः कसामसूतरे 

^“ पञ्चर्विशस्तोमस्यैवं विष्तिः--अशभ्यो दहि करोति स तिसाभः स चतसुभिः स एक 
याऽष्टा्यो हिं करोति स एकया स तिसृभिः स चतसुमिनेवभ्यो हिं करोति स पत्रभिः स एकया 
स तिसभिरिति । धानंजय्यमतेनेकस्थः पञ्चो नवभ्यो हिं करोति स चतसुमिद्वाभ्यां स तिसृभिरिति 
परिचरायामावापक्षो गोतमीयः ” इति ग. पृस्तकरिप्पण्याम् । 

१ के. घ. "पञ्चनी" । २ क. श्यमाद्रु"। ३ क. थमाः। ४ क, ध, ड, पच्चनी ५क.ग. घ, 
ड. `समिः सप्तदशस्य । ६ क, थं सप्तदशेव्यु । ७ घ, ड, 'सपतन्ये। ८ क. ख. घ. इ, प्रथमां । 
५क, ख. ध. इ, मध्यमां । १० घ, इ, 'सप्तनी' ! 



१३६ भ्रीपत्सायणाचायविरचितमाष्यसमेतम्-- [र द्वितीयारण्यके- 

रषटम्यः । तदेवमुक्थं स्तोमवशास्पश्वव्िधं ध्यायेत् । (तत्वितुवरेण्यम्? [ ऋ 
प° म० ३ प्० ६२ ऋ० १०] इलयस्यामच्युत्पन्नं सताम गायत्रनामक्रम्। 

“अमित्वा शूर? [ ऋ पर म० ७ पू० ३३ ऋ° २२९] इत्यस्यामुत्पनन 
रथंतरम् । “ त्वामिद्धि हवामहे ' [ ऋण संर म० ६ प° ४६ ऋ° १] इय 

स्यामृच्युत्पन्नं बृहत् । “ इमा नुक्रम् " [ ऋ० स म० १० सु० १९७ ० !] 

इत्यस्या्च्युखन्नं भद्रम् । “ इन्द्रं नरो नेम धिता" [ ऋ° त म० ७ मू० २७ 
० २८] हत्यस्यामृच्युत्पननं राजनम् । एवमुक्थस्य सामतः पश्चविषत्वम् । चतुविक्ञ- 
त्यक्षरा गायत्री । अष्टाविशत्यक्षराष्णिर्। षटूर्िररक्षर ब्रहती । चतुश्वत्वारिरादक्षरा 
चिषरप्। पादद्रयेनैव निष्पन्ना द्विपदा । इत्येवं छन्दोवशात्यश्चविधत्वम् । यथा पक्षिणः 
शिरःपश्षाचवयवास्तथा निष्केवल्यर्प्य “ इन्द्रमिद्राथिनः " [ ऋण स° म० ! 
म्० ७ ० १] इत्यादिमन्नरप्मृहः रिरः। अमि त्वा शुर " [ ऋ० पे म० ७ 
मू० ६६ ऋ० २२] इत्यद्विती दक्षिणः पश्षः। “ लामिद्धि" [ ऋण प 
म० ६ सू० ४९ ऋ {] इवयारिक उत्तरः पक्ष;ः। “ दमा नुम्” [ ऋु° 
सं° म० १० प् {५७ ऋ० १] इ्यारिपमृहः पुच्छम् । तदिदाप्र [ऋण सण 
म० १० पू० १२० न १ ] इत्यारिको मध्यशरीररूप आतमा । इयेवं पक्षि. 
रूपं ब्राह्मणेनाऽऽख्यायते । तदेतदास्यायमानं पञ्चविधं पषिरूपमुक्ये ध्ययेरिलरथः। 

प्रकारान्तरेण पञ्चविधत्वध्यानं विधत्ते-- 

पञ्चत्व प्रस्नोति पञ्चकर उद्वायति पश्चकृलः 
प्रतिहरति पश्चष्रतख उपद्रवति पञ्चृत्वो निध- 
नमुपयन्ति तत्स्तोभसहस्तं भवति, इति । 

सामगा महात्रते राजनमा्ना सुवते । सक्षि च पश्च मागाः परनि । प्रस्ताव 
उद्रोथः प्रतिहार उपद्रवो निधनमित्येते मागाः । तत्र प्रस्तावमागं गायन्य्रस्तोता पञ. 
करत आत्तं गायति । एवमुद्राताप्रतिहतारो खश्वमागं परञ्चह्त्वो गायतः । इलि. 
गन्तरामावादृपद्रवमागमूदरतिव गायति । सोऽपि पञ्चकृत्वो गायति । सर्व निधनयुष- 
यन्तीतिविधानात्प्रसोत्रादयः सर्थेऽपि प्श्चकृल्रो निधनमागं गायन्ति । एवं सत्यत्र 
मागमेदरेन यत्पञ्चविषलवं येक कस्याऽऽनृत्या पञ्चतरिधत्वं॑तदुमयमुक्ये ध्यातव्यम् । 
प्रस्लावादिभागानां पङ गानमस्ि । तत्तसिन्णाने स्तोभानां सहश्चं सपचते । 
ऋग्षरव्यतिरेकेण गीतिपूरणा्थं येऽक्षरपमूहाः प्रभिप्यन्ते ते स्तोभंक्ञकस्तेषां सहस 
तवपतपादनं समसूत्रे द्र्टम्यम् । सेयं सहलतपर्या ` ् तपश्चविधत्वप्रशंप्ाथमुपन्यस्यते । 

१ ध्र, इ, स्तुवन्ति । २ क, स्तोमानां । ख. ग, स्तोमभागानां । ३ श. 'तिपरिपु । 



अध्या ० ३व ०४८१६) एेतरेयारण्यकम् । १३७ 

प्रकारान्तरेण पञ्चविधत्वध्यानं विधत्ते- 

एवं चेताः पच विधा अन॒शस्यन्ते यतसराकतचशीतिभ्यः 
सेका पिधा तिखस्तचाश्ीतया यद्ध्व सा पश्चमी, इि। 

यथ। प्रस्तावादिमगिस्तत्तरावृत्तिमिश्च पञ्चक्रेधं स्तोत्रं पामाः संपादयति, एव- 
मवेता निप्केवल्यगता ऋनो होत्रा पश्च विधा अनुशस्यन्ते । कथं पाच्चविष्यमिति 
चेत्तदुच्यते--“मह इन्द्रो य ओप [ ऋ० सं० म० ८पू० ७ ऋ० १] 
इत्यादिका येयं गायत्री तृचाञीतिया च “मा चिदन्यत्” [ ऋ० प० म० ८ पू 

य 

१ ऋ° १] इत्यादिका बहती तुचा्ीतियीऽपि ध्य इन्दर सोम [पातमः)' 
[ ऋ° पै म० ८ भरू० १२ ऋ० १ ] इयादिकोष्णिही तृचा्चीतिलासिन्स्त्- 
चारीतयः | रालपक्षिणोऽत्रूपास्ताम्यः प्राचीनमालरिरःपक्षादिमागदूपं यन्मन्रना- 

तम।स्त सेयमक्रा विधा । तृचाश्नीतयस्तु॒ त्ि(तिस्रो)विधाः । तम्य ऊ्ध्वमुर 
भागश्चत्यवंहपं यन्मन्रनातमलसि सा पञचमी व्रिा । तरेतच्छक्लस्य पञ्चवि 
धत्व ध्यायत् | 

तरेतच्छल्गतं पञ्चविधत्वं प्ररपति- 

तदेतस्सदस्रं तत्थ तानि दश दशेति वे सभैमेतावती 
हि सख्या दश्च दशातस्तच्छतं दश शतानि तत्सदृशं 

(५9 [#९ ¢, ^ १ (५ [9 + @ (= $ 

तरवे तानि त्रीणि च्छन्दांसि भवन्ति तधा विहितं 
वा इदमन्नमशनं पानं खादस्तदेतेराप्रोति, इति ॥ 

इत्येतरेयब्राह्मणारण्यककण्डे द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये 
चतः खण्डः ॥ ४ ॥ ( १६ ) 

यथोक्तपश्चविपे शच यदेतन्मन्रनातमसि तत्सम मिखित्वा वद्धिकोशखेनाक्षरग- 
णनया वृहतीसहस्रं संपद्यते । पू्वोक्तस्तोमद्वारा वृहतीद्वारा च यतप्रहघ्ं॒संपन्न 
तत्सर्वम् । नदि पहसतम्यतिरेकेण रंचिजगदस्ति, अरोपपरस्यायाः सहेऽन्तमा- 
षात् । सस्येयस्य च वस्तुजातस्य संख्यायामन्तमावात् । कथमरेपपरंस्यायाः सहसेऽ 
न्त्माव इति चेदच्यते- तानि सेस्यापवानि दश्च दशेलेव प्यवहिगन्तेऽतः सस्या 
जातं स सहसेऽसि । दृशचशब्देन यावत्युच्यत एतावलयेष् छेके वियमाना सवा 
संख्या न वितोऽधिका काचिदस्ति । तथा हि--एकं दवे जीणीलेव गणनायां दश- 
पयैन्ता नूतनाः सेख्यास्तत ऊर्वं तस्या एव पर्याया आवृत्तिगण्यते 1 एकाद 

१ घ. ङ. 'भगेषु तत्त । २ क. ष्याचय।३क.ख. वयः । ठ क.सेयं।५क.,ख, 
घ. हेति । द । 

१८ 



१३८ श्रीपर्सायणावचार्यविरचितमाष्यसमेतम्- [रदवितीयारण्यके- 

द्ादशेत्येष दशकादू्पमेकदिपल्याया एव म्यवहिषमाणत्वात् । शतं पतहप्तमयुतमि- 
लयारिकं परस्यान्त विचय इति चेत्र । तस्याप्यवृत्तामं दशत्तख्यायामन्तरमावात् । 
दश दशत इत्यादिना ऽन्तमाव एेदाहृत्य प्रदरेते । तकारान्तो दशच्छ्दो दशानां 

समूहं ब्रते । “पश्चदृशतै को वा [ पा० सू० अ० ९पा० १ पू० १०] इति 
पाणिनिना पूत्रितत्वात् । दररामंस्याकानि वगेरूपाणि दश्शकानि यानि न्ति तानि 
मित्वा शनशग्देनोच्यन्ते । तथा दश्पंख्याकरानि शतानि यानि सन्ति तानि 
मिलित्वा सहशब्देन च्यन्ते । एवं दशत्वप्रूयवृत्तिब्ादेवायुतलक्षादिनिष्पत्तस्त- 
त्सर्थं परष्याजातं यथोक्तेप्येव दशशनप्हस्ररूगषु तेस्यापतैस्वन्तमवति । यचपि दश. 
सख्यायमिवान्तमावस्तथाऽपि तद्त्तये शतकस्या पहलपस्या चोदाद्रणीया, 
तस्मात्तानि सर्ापरवाणि त्रीणि च्छन्दांपि च्छारकानि परवसंयाव्यापकानि मवन्ि। 
तच पर्वत्रयं तरधेत्यादिना प्रशस्यते । टके प्राणिभिभञ्यमानं यदिरमन्नमस्ि तच्च 
त्रेधा विहितमश्ननमोरनषूपं पानं जरक्षीरादिरूपं वादो खडि । त्च जिवि. 
धमन्नप्रतैदश शतं सदस्तमिलेवंस्पैखिमिः सेस्याप्षमिः प्रामोति । फठेन प्ररस्य- 
मानलत्वालपत्रयं ध्यातव्यम् ॥ 

इति श्रीमत्मायणाचयैविरिते माधवीये व 
च 

दारथप्रकाश देतरेयत्राह्मणारण्यक- 
माप्य द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये चनु 

वे 

नुथः खण्डः ॥ ४ | ( १६) 

अय पश्चमः खण्डः । ( पप्तः ) 

उक्थस्य पृश्चविषत्वादिध्यानममिधाय बृहतीप्रहखहूपत्वध्यानं विधत्ते- 

तद्रा इदं ब्रहती सदशं संपन्नम्, इति । 

यजनिप्केवस्यशल्नमुपाप्तनायां प्रतीकत्वेन प्रकृतं तेदेवेदमक्षरगणनया बृहतीन्द- 
स्कानाग्चां सहृ संपन्नमिति ध्यायेत् । 

तरेतत्छमतं प्रशपितं परमतमुषन्यस्यति- 

तद्धतदेके नानाच्छन्दसां सहं प्रतिजा- 
नते किमन्यत्सदन्यदयापरेति , इति । 

एफ शाधिनो नानाविधानां छन्दसां सहस्ररूपं॑निप्कवल्यशचश्चमिति प्रतिज्ञां 
कुवन्ति । तन्न पहलप॑पादन एव नियम नं वृहतीछन्दप्ीति तेषामभिप्रायः । ते हि 

१क.ख.ग. "यां सदश्तपं ।२क. तेतप्रा प । ३ क. निचमभः। ष्क. सख. ध, 
ह, तदुश्रिवि । ५ ¶.नतुबृ'। ६ क, “न्दमामिति। 



मध्या०६त०९(१७)) पएतरेयारण्यकम्। १३९ 

परस्परं विचाय॑निधचिन्वन्ति । प्रकृतादूछुहतीपहसरादन्यच्छन्दोन्तरयक्तं पहतं र 
तत्समीचीनमिल्येवमेक्य प्रश्नः । अत्रतरम्योत्तरार्थं सरच्छन्द आवतेनीयः । प्र्रो- 
तराम्यां मतान्तरस्य म्यकत्वनिश्वयादूवृहतीपहस्तादन्यच्छन्दान्तरयुक्तं पदसं तरुपा. 
मेति परस्परमुक्तवन्तः । 

अन्यत्र पकषेऽप्यवान्तरमतमेदान्दरेयति- 

निषटप्दस्रमेके जगतीसदसतमेकेऽतुषटप्पदस्मेके, इति । 
तत्रानषटुव्वादिनः स्वमतप्रं सथं मन्रमुदाहरति- 

तदुक्तमृषिणा, इति । 
पत चःमखरः संहितायामेवमान्नातः- 

“बीमत्सूनां युन हंसमाहुरपां दिव्यानां परस्थे चरन्तम् । 
नुषममनु चर्थैमाणमिन्द्रं निचिक्युः कवयो मनीषा '” इति ॥ 

[ ० तण म० १०१० {२४ ०९] 

योऽयमिन्दरोऽलि तमिन््ममिज्ञाः पुरुपा हंप्माहुः । हन्ति वषणाय मेघं भिनत्तीति 
हंसः । कीटशमिन्द्रं दिव्यानां दलोकवर्तिे्रस्यितानामपां सर्पे चरन्तम् । आपो हि 
खप्रवतैकत्वेनेन्दरं प्रलायं मन्धन्ते । कीदशीनामपां बीमतपूनाम् । तेबन्धमिच्छो 
बीमत्सवः । मेधगता ह्यपः स्थावरजङ्कमप्राणिनामुपक्रारं कर्तु तैः प्राणिभिः सह भूमौ 
संबन्धमिच्छन्ति । अतल्तादशीनामपां मूमो प्रेरणयिन्द्रलाभिरद्धिः सह युज्यते । 
ताहशं सरयुनमाहुरिदन्वयः । अनृषटु्ठन्देन मेवगज॑नखूपा वागुहृ्ष्यते ¢ बाभ। 
अनुष्टुप् ” [ नृण पू० १। १} इति श्रुतेः । तादरीमनृष्टुप्यान्दोपलठकषितां गने- 
नरूपां वाचनुपत्य चर्माणं पुनः पुनशरममिन्रं परमेशर्युक्तं पराणदेवं कवयो 

 मेधाविन उपाप्तका मनीषा मननेन विमेक्तनिन निचिक्युतितरामुचिततन्तः । ध्यात 
वन्त इयथः । 

अस्य मन्रप्योत्तरार्ष प्रकृतस्यनुष्टुपपक्षस्योपयुक्तं व्याच्े- 

अनुष्ममनु चञ्चूयमाणमिन्द्र निचिक्युः कवयो पनीपेति 
वाचि वैतदेनं प्राणं न्यचायननिलयेतत्तदुक्तं भवति, इति । 

जनुष्टुष्ान्दोपटक्षितायां बाच्येव तदोपाप्तनकले पराणमिन्दरपतनन्धिनं न्यचायन्नि- 

तरां ध्यातवन्तः । इत्येतदथ॑नातं तततेनोत्तरर्धनोक्तं भवति । 
अस्मिन्पक्ष पर्ववदिनोऽमप्रतं गुणं दरीयति- 

स हिश्वरो यदस्य कट्याणकीतिमेतरितोः) इति । 

१ ग. वेणमयं मे" । २१. नां बन्धनं टक्यव। 



१४० श्रीमस्सायणाचायंविरचितभाष्यसमेतम्- [रद्वितीयारण्यके- 

सोऽनृषटुप्सहसेण शंपिता होता यशोयुक्तः पुण्यकीर्तियुक्तश्च भवितोरीश्वर 
मितं प्रभवति । यशो परनारिनिमित्तं ोकिकम् । कल्याणकीर्तियगादिनिमित्त 
वैदिकी । बिष्टुग्नगतीपक्षयोरप्ययं गुणो द्रष्टव्यः | | 

इदानीं सिद्धान्ती तसिननुषटुप्पे दोषं ददयति-- 
ईश्वरो ह तु पराऽऽ्युषः मरेतोरिति ह 
स्माऽऽहाृत्लो हेष आस्र यद्रागभि दि 

0५ 

पराणे न मनसेऽस्यमानो वाचा नानुभवति, इति 
तुशब्देननुषटप्पक्षो निराक्रियते । अनृषटप्तदक्तेण रोपन्होता कप्तादायुपः पुरा 

रेतो रीश्वरो मवति । मर्त परमुमेवति । अपमृत्युना म्रियत इत्यथैः । इत्येवमभिन्ञः 
पुरुष आह स्प । युक्तं वेतदमिज्ञप्य वचनम् । अनुषटतुषस्याऽऽत्मनोऽङृत््त्वात् । 
कथपकृतस्नत्वमिति चेत्तदुच्यते- यद्यदा बागमि हि वामरपतवेन स्तुतामनुषटुममेवाभि- 
दक्ष शे प्रवते न तु प्राणत्वेन सुते वहतीपरहसे प्रवते । "वामर अनृषटपप्राणो 
बृहती" इत्येवं हि तत्तदरूपण स्नुतिः। तदानी प्राणदं वृहतीमुपे्य वागरूपयामनुषटम्येव 
मनसेऽस्यमानः खचिततेनास्यमानः प्रेयमाणो होता खक्रीयया वाचा तच्छल् नानु- 
भवति । न हि प्राणशैकतिपहायमन्तरेण केषं मानपतमात्रेण होता वाचा शच्च कक्तं 
क्षमते, पवैस्येद्धियव्यापारस्य प्राणाधीनत्वात् । 

एवमकृत्स्त्वदोपणेतरपक्षं निनित्वा खपश्षं प्म्थये -- 

हतीममि संपादयेदेष वै कृत्ल आत्मा यदूृहती, इति । 
अक्षरगणनया वृहती सैपाचच यदा ध्यायत्तदानीं बृहतीति यदि प्राणङ्प एप एव 

प्राणः कृतकः संपूण आत्मा । ^ प्राणो बृहती " इत्युक्तत्रद्वृहत्याः प्राणस्य. 
त्वम् । प्राणस्या()मिवदनदिसवन्दियव्यापारनिप्पादकलवात्पुपूणे आत्मा । 

टोकिकजीवातमदृष्टानेनं वृहती प्ररं ्ति- 
सोऽयमात्मा सर्ैतः हरीरैः परिषतस्तद्यथाऽयमात्मा सवतः 

$) दारीरेः परिषत एवमेव वृहती सवेतदन्दोमिः परिता, इति । 
|] 

न (४ वै (4 देहमध्यवतीं लोक्िकपरपिद्धो यो जीवात्मा सोऽयं [स्वेतः शरीरः] परिहतः 
सर्वासु दिक्च शरीरावयतैव्टितो वतैते । तत्तथा सति जीवात्मकेव वृहत्यपि सदस 
तवन संपादिता सती सर्वतः शच्रमध्ये सवषु स्थनिषु च्छन्दोमिरध्ययनकाडीनैलत्- 
दगतेगीयञ्याद्िभिः सतो वेष्टिता । 

१क. ख. ग. धननि" । २ क. ख. '्युकतस्याऽऽ० । ३ क. ल. ग. "शक्ति स^ । ४, 
ग, 'वठमनपेच्छामा' 1 ५ ग “न तुब । ~ 



अध्या०दसल०१८(१८)] एेतरेयारण्यकम् । १९१ 

जीवात्मदृष्टान्तेन प्रहस्य भध्यदारीरदष्टन्तेनापि प्रशसति- 
मध्यं हेषामङ्गानामात्मा मध्यं छन्दसां बृहती , इति । 

जीवात्मनोऽवस्थानप्रदेशत्वाद्धृदयूपो मध्यदेहमागो वाऽऽत्मशग्देन विवक्षितः । 
स चाङ्गानांमितरेषां ह्तपादादीनां मध्यं भवति । तया छन्दसां मध्ये षृहूती मध्यं 
स्यूनानां सायञ्यादीनामधिकरानां निष्टुबादीनां च वृहत्या अमितो विचमानत्वत् । 

अनृष्टपप्ोक्तदोषं स्वमते तत्परिहारं चानूद्य स्वमतमुपप॑हरति- 
स हेश्वरो यशस्वी करयाणकीतिभवितोरीश्वरो ह तु 
पुराऽऽयुषः भेतोरिति ह साऽऽ६ कृत्स्नो शेष आत्मा 
यदूवहती तस्मादवबहतीमेवामि संपादयेत् इति ॥ 

इत्येतरेयव्राह्मणारण्यककराण्डे द्वितीयारण्यके वृतीयाध्याये 
पचमः खण्डः ॥ ५ ॥ ( १७) 

यथा बृहतीपहल्तं सपाय ध्यानमुक्तं तथेवानृषटप्पंपादनेनापि ध्यानमुच्यते । 

इति श्रीमत्सायणाचाथिरचिते माधवीये वेदार्प्रकाश रेतरेयन्राह्मणारण्यक- 

मघ्ये द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये पञ्चमः सण्डः ॥ ९ ॥ ( १७ ) 

अथ षष्टः खण्डः । ( अष्टादशः ) 

यद्वाऽनुष्टुवन्तमौवपंपादनेन बृहती प्रशस्यते-- 

तद्रा इदं हती सदस संपन्न तस्य वा एतस्य शत. 
सहस्रस्य सेपन्नस्येकादश्चानुषरुमां शतानि भवन्ति 
पञ्चविशतिश्वासुषटम आत्तं वै मयस कनीयः) इति । 

पटूनिशदशषरायामेकेकस्यां वहां द्वात्िशवक्षराया अनष्टुम उध्वमक्षराणि चत्वा- 
यतिरिच्यन्ते ] तेषां चातिरिकानामक्षराणां कृत्त्ेऽपि शले पहश्चतुष्टयं भवति । 
तत्रानुषुप््वतपादने प्ति पश्चविदातयुत्तररातपतस्याका अनुष्टुभो मवन्ति । छाकेऽपि 
भूयसाऽपिकेन पस्याविरोषेण न्यूनं पैस्याखह्पमाततं वे स्वीकृतमेव व्याप्तमेव । 
तयथा शते पश्चाशत्संसयाऽन्तर्मवति । पहक्तादौ शतादिपंस्याऽन्त्मवति । तस्मात. 
टूषिशदक्षरायां बृहत्यां ्ा्रिशदक्षराया अनुषटुमोऽन्तमौवो युक्त इत्यथैः । 

बृहलयामनृष्वनतमवि वंचिन्मच्नमुदाहरति- 
तदुक्तगषिणा, इति । 

१ ग. "मागोऽत्राऽऽत्मः। २ ख. ग. घ, ड, "नामेतेषां । 



१४२ श्रीपर्सायणाचायविरयितमाप्यसमेषम्- [रदवितीयारण्यके- 

स॒ च मचः संदितायामवमान्नतः- 

“वाचमष्टापदीमहं नवस्क्तिमृतस्प्शम् । 
इन्द्रात्परि तन्वं ममे '” इति । 

[ क्ऋ० ० म०्८म्० ७१ ऋ० १२] 

जत्र मबरद्रष्टा कश्ि्षिः स्वयं मन्रङ्पः सन्नेव रुते । अहं मग्रात्मा वाचमनु 
त्रयम् । इन्द्रात्परमश्वययुक्ताद्वृहतीरूपात्पाणात्तन्वं परिममे, तस्य वन्ध्य तनं 
हारीरं परितो नि्भितवानस्मि । बहती तावद्थोक्तध्याननुपरिणेन्द्शव्दामिषेयस्य 
पराणस्य शरीरमूता, तस्यां बहत्यामनुष्टुभमन्तमाव्यन्द्रनिमिततं तस्या अप्यनुष्टम इन्दरशष- 
रीर्वं सपादितवानस्मीयथैः । कीदशी वाचमष्टापदीं चतुरक्षररष्टामिः पदरपेताम् । 
तथा नवस्लक्तिमष्टाम्यः पदेभ्य उध्वं बहतीत्वक्तपत्तये पुनरप्येकरेन चतरक्षरेण पादेन 
गे पतति नवप्ंख्याकल्लक्तियुक्ता भवतिं । छरक्तयः कोणास्तदयुक्ताम् । तथतैसयश्चमतं 

सतयं प्राणं वृहव्यात्मङ यृशतीत्युगश्श् तादृशीम् । बृह्यामन्तमषाततदूपप्ाणंसप 
उपपद्यते । 

एतस्य मन्य प्रथमपादं व्याच्े- 

वाचपष्टापदीमहमिदयष्टौ हि चतुरक्षराणि भवन्ति, इति । 
्ातरिशदक्षरायामनष्टूमि सममागेरष्टमिविभन्यमानायां चतुरक्षषदा अषौ 

प्पद्यन्त् | 

द्वितीयपदपर्वमागं व्याच 
नवसक्तिमिति बहती संपद्यमाना नवस्रक्ति ) इति । 

प्वोक्ताऽष्टापरी या वायुपाऽनृष्टप्येवान्येन चतुरक्षरपारेन योगे सति पटत्रिशद- 
क्षरा बहती तप्यमाना सती नवश्लक्तिभिशतुरक्षरपदस्पैः कोणेरूपेता भवति । 
नवल्क्तीति विप्तगखोपरछान्दपतः। 

उत्तरभागं व्याच्े-- 
करतस्पृहमिति सलं वे वाशचा स्पृष्टा, इति । 

येयमनृष्टव्रपा वागस्ति सेयभृचा बल्या स्पृष्टा परयुक्ता पती सतयं कदाचिदपि 
द् बाधारहितं प्राणदेवं बृहतीरूपत्वेन ध्यातव्यं खफृशतीति शेषः । 

वाचमष्टपदरीम्०--ऋ° प° म० ८ सू० ७६ ° १२। नवललक्तिम्०- 
० सण म० < प° ७६ ऋ० १२। 

१ क, 'गल्पस्यस्पः। २४. ड. प्रणपं। 



जध्या०३स०६१८१८)] एतरेयारण्यक् । १४३ 

तृतीयपादं व्याचष्टे- 

इन्द्रात्पारे तन्व मप इति तथ्यदेपेतदवहती षहस. 
मनुषटप्सपन्न भवति तस्पात्तद्रासाणादूबुहत्ये 
वाचमनुष्टूम तन्वं स्निमिमीते , इति । 

यच्स्मत्कारणत्तदेषैतद्बृहतीसहसतं परवोक्तरत्या पशचविशत्यभि$रातेपेतमनघ- 
प्सतं पप्य । पहलरन्दमध्याडयनुषप्पहत्तं संपन्नमेति व्यास्मेयम् । त्मा 
दञहत्यामनुष्टवन्तमावात्कारणादनुषरपां वाचं तस्मासपूषमुगस्यतेनेोक्तदिनद्रात्परे 
शरपनन्धात्माणादेव बृहतीरूपात्निमित्तातन्वं तनुं शरौरमयं होता संनििमीते 
पम्यङ्निष्पादयति । बृहयात्मकप्राणस्य तदन्त्मूनाऽन्ष्टमि शारीरं मतीदयर्थः | 

तदेवमनुषटबन्तमावेन बृहती प्रशसा, तादशबरहतीप्रहस्रपस्योक्थस्य प्रकारान्तरेण 
पश्चविषत्वध्यानं विधत्ते- 

सवा एष वाचः परमां विकारो यदतन्पहदक्यं तदे- 
तत्पश्चविधं मितममितं स्वरः सत्यादृते इति, इति । 

बृहपीपहस्रात्मकं यदेतत्प्रोढं शलं स ॒षोऽकषरतमष्टिरूपाया वाचः परमे 
विकार उत्तमं कार्यम् । शष्टुप्हलाकम्य उत्तमत्वं पर्वमेव दितम् । तादश. 
तर्क्य मितादिमिर्वाभिरेषैः पञ्चविधमिति ध्यायेत् । अकषररस्यप्रयुक्तच्छन्दो- 
विशषयुक्तं मितम । तद्रहितममितम् , गीतिनिप्पादकः खरः, अवराध्यं तत्त 
सत्यम् , बध्यं मिध्यामूतमनृतम्, इयते वामिशेषा ध्येयाः । 

तानिशेषाविष्पषटमुदाहृत्य प्रदशेयति- 

कगगाथा कुम्ब्या तन्मितं यज्ुनिगदो इथा बाक्तदमितं सामाथो 
यः कश्च गेष्णः स॒स्वर ओमिति सत्यं नेत्यनृतम् , इति । 

म अधेपादव्यवस्योपेतो मनर ऋगित्युच्यते “अग्निमीठे पुरो हितम्" [ ऋ० सं 
म० १ प्० १ ० ! ] इत्यादिका । तप्यामृग्नातो पवेटोकप्रपिद्धथैप्रतिपादिका 
शपरातः प्रातरनृतं ते वदन्ति!) इत्यादिका गाथा, ऋगेव | अचाररिक्षार्पा कुम्न्या। 
तद्यथा--“ब्रह्मचायेस्यप।ऽ शान कम कृरु मा सषप्थाः'' इत्वारेः । अत्र यदैतदकप्तामान्यं 

हनद्रात्रि तन्व०--ऋ० त० मण ८ प° ७६ ऋ° {९। 

१ ग, तत्तस्मा । २ क. श्ताणदेवादवृ्द' । ३ घ. ढ. सदस्तं । ४ घ. इ. एवैषोऽ" । ५ क. 
“रसहक्स" । ६ क. ख. ग. "दुक्थमियदि" । ७ क. विधं मितमि" । ८ ग. "देषेयुक्तं । ९ क. ङ. 
चपा १० के. ग. ^ दिवा मा स्वाप्पीमा मृ १४. ड. “त्यादि ! अ" । क. लादि च । भ। 



१४४ श्रीमत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्-- [रद्ितीयारण्यके- 

यौ च गाथाकुम्न्याखूपवृभिरेषौ तरेतत्रयं छन्दोखूपेण नियतपरिमाणत्वान्मित- 
मित्युच्यते । “षे ला? [ तै० पं० १ । १ । १ ] इत्यादिमन्रनातं यजुलद्विशे- 
षरूपः “अग्ने महँ अति ब्राह्मणमारत'' इत्यादिको निगदो ब्राह्मणगता येऽ्वादा 

च रानप्तमदौ परिहापादिरूपेणोच्यते पा स्तवं था वाक्तरेतत्रयं नियतपरि- 
माणामावादमितमित्युच्यते । प्रथमद्धितीयादिस्वीनिप्पायं रथंतरवामदेगादिषूपं यत्सा- 
मास्ति, अथो अपिच यः कोऽपि गेष्णः प्ताममागः सामगः पवशम्देन ग्यवहिय- 
माणक्तत्समैमत्र स्वरदाब्देन विवितम् । “पत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म [तै आ० 
प्र० ८ अ° २] इत्यादिश्रतिसिद्धस्यात्यन्तमवाध्यस्य वस्त॒नः प्रतिपादको योऽय 
मोमितिशब्दस्तदेतदत्र वाचः संबन्धि सत्यमिति विवक्षितम् । पवप्रपञ्चस्य निषे 
धको योऽयं नेति शठदस्तदेतरमावपयेवपायित्वादत्रानृतशठरेन विवक्षितम् । 

इत्थं ध्यातव्यमित्या(व्या मिताोद्याः पञ्च विधा निरूपिताः । तत्र सत्यध्यानं 

प्रशेति- 

तदेत्पुष्पं फं वाचो यत्सत्यं स हेश्वरो यशस्वी कल्या 
णकीतिवितोः पृष्पं हि फलं वाचः सदयं बदति, इति । 

ओमित्येवरपं यत्सत्यं तदेतद्रामरपस्य वृक्षस्य फरस्थानीयम् । काण्डद्रयप्रति 
पायं कमै ज्ञानं च शाग्दैवन्धितवाद्षृक्षस् पप्पषूपम् । तदुमयपताध्यं देवताजन्म 
म॒क्तिशचत्युमयं तस्य वृक्षस्य फृह्पम् । तयोः पृप्पफयेर्हिततादे कारस्तद्रपतवेनोप- 
चयेते । एवं ध्याता पमान्यस्माद्राचः संवन्ध पुष्पं फं च वदति तस्मादयं रोकरिक- 
धनप्पत्यारियरोयुक्तो वेदिकपुण्यानुष्ठानकीर्वियुक्तश्च भवितुं पमथैः। 

प्रपङ्कादूवद्धिस्यमनतवदननिपेधं परुषाया द्रायति- 

अथतन्परछं वाचो यदनतं तद्यथा दृक्ष आविप्ररः श्प्यति 
स॒ उद्रतैत एषमेवानतं बदन्नाविग्रंरुमात्मानं करोति 
स शुष्यति स उद्रतते तस्मादनृतं न बदैदयेत त्नेन, इति । 

प्रकृतादुपाप्नासरमारूपाद्राक्धादयन्तरकथनार्थो ऽथशब्दः । न प्रकृतमुपपत- 
नाङ्गमुच्यते किंखन्यः कश्चितपरासङ्घिकोऽूर्तनिषेष इत्यथः । यदनृतं मिथ्याभाषणमस्ति 
तदेतद्राखकषस्य पृलस्यानीयम् । स्त्यस्य पुप्पफटस्यानीयत्वे तति तद्विपरीतस्यानू- 

तस मचछ्तवं यक्तम् | तत्तथा मृतवे सति छेके यथा किदबुक्नो मुमेरुत्ातः सन्ना- 
विरमतधछो मृत्वा प्रथमं दप्ति पश्वादुद्रतेते विनदर्य॑ति च, एवमेवानृतं बदन्युरूषो 

१ ख. ग. घ. ड. दनृत" । २ क. सख. ^नात्तस्म' । ३ घ. "कयार्थोः । ४ क. " तवदननि' । 
५ क, ननृतमिथ्याभाः। ख. ग. “नृतमियथभा । ६ ख. ग. 'मृलमृतः प्रः । ° क. (दयतीलेव । 



अध्या०६ख०६८१ ८) एतरेयारण्यकम् । १४५ 

वाशयृष्षरूपमाटमानमाधिप्ूं करोति । ूरमूतस्यानृतवदनस्य परेषाममे प्रकटीकृत. 
स्वात् । तेन पपिन स पुरषः शुष्यति । सर्विरस्कायत्वमेवाप्य शोषः । अयमनृत- 
वादी नतु प्रामाणिक इयेवं स्व तिरस्कुषन्ति । स तादृशः पुरूष उद्रपैते विनयति, 
नरफं प्रमेतीत्यथैः । तस्मात्ारणाजनदिरखारात्रकाच भीतः पूमानन्तं न त्रया 
तिकितवेनेनानतेन निमित्तेन दयेत खाप्मानं रक्षत् । 

प्राप्तङ्गिकं पुरुषाथमनृतनिषेषं परिसमाप्य ठोक्ििकव्यवहारोपन्याप्तमुखेन प्रकृतयो. 
रौकारनकारयोः सह ध्यानं प्रशंधितुं केवरमोकारं चोकन्यवहरि निन्दति-- 

पराग्वा एतद्विक्तमक्षरं यदेतदो रमिति तच्किचो- 
परियाहतरेवास्मे तद्रिच्यते स यत्सर्वमां कुया- 
द्िश्यादात्मानं स कामेभ्यो नारं स्यात् } इति । 

ओमिति यदेतदक्षरमहि तत्पराग्निक्तं च | परमुल्छृष्टं जगत्कारणमखण्डेकरपरं 
ब्ह्यतत्वमञ्चति गच्छति प्रतिषादयतीति प्राक्। अत एव संप्तारादहिभूतं सद्वक्तं संपा 
रमोगश्ून्यम् । तत्तथा सति तप्ारी पुमान्छयमुदरं पुप्णन्यत्किचित्छकीौयं याचकाय 
परुषायोमिति जूयात्सकीयकुटुम्बनिवोहमविचायं याचक प्रति व्व्दमीषटं तथेवाप 
स्वमेव खी दुविलेव यदि तरूपात्तत्तदानीमयं पुमानत्रैव टोकेऽस्मे गृहकषत्रादिभोगाय 
रिच्यते रिक्तो मोगदूस्यो मवति । एकैकद्रम्यदानि यथा तद्धेगशून्यत्वं तथा स 
पुमान्यदि स्वैमपि स्वकीयं धनो कुयौद्याचकायाम्यनुनानीयात्तदानीपात्पानं 

रिव्यादरिक्त सवरधनदरन्यं कुयात् । स॒ तादशो धनहीनः पुमान्भोगेम्यो न 
पयापतः स्यात् । 

केवरूमाकारं निनित्वा केवलं नक्रारमपि निन्दति- 

अयैतत्पू्णमभ्यातमं यत्नेति स यत्स नेति व्रयात्पा 
पिकाऽस्य कीतिजायित सैनं तत्रैव हन्यात्, इति । 

अथ केव कारनिन्दानन्तरं केवछनकारो निन्यत इति शेषः । यदेतन्नेति निषे- 

धकमक्षरमसि तदरेतदभ्यात्मं पूणेमात्मानं धनघ्ामिनमभिक्कष्य वतत इत्य्यात्सं 
त्िन्व्तमानं सदिदमक्षरं धनधपत्तिरेतुतवात्पुणेमित्युच्यते । यः पुमानलन्तटन्ध 

सर्नाधने बहिभिक्षादिकं किमपि न प्रयच्छति रिं तु नेत्यु्वारयन्पवमपि याच्यमानं 

निषेधति तथाविधस्य लुब्धस्य धनमक्षीणं पत्खगृहं पृणमवतिष्ठते । स तादृशा टु 
€ 

यदि याचकाय किमप्यद्वा सरं नेति व्रयात्तदानीप्रस्य पापिका कौतिजायते । 

१ क, ङ्गिकपु। २ क. पाथोन" ।३ख.ग. दभाप्सितित । ३क्र.ख.ग तेपणेहे 

५क. ख, नंने्तिनि। ६ प. डइ.श्चोय'। ; ग. न्म या। 
१९ 



१७६ भ्रीमत्सायणाचायविरवितमाष्यसमेतम्- [रद्वितीयारण्यके- 

अत्यन्तदुब्धोऽयं दुरात्मा धिगेनमियेवं सव निन्दन्ति । सा निन्दा पापह्पा की 

रेनं पापात्मानं तत्रैव गृहे हन्यान्मारयेजीवत्प्यपतौ मृत एव । तथा च भगवतो- 

क्तम्-“ तेमावितस्य चाकीततिमरणादतिरिच्िते  [भण० गीर अण र 
्छो° ३४ ] इति । 

द् 
® ® 

ननु धनस्य दानादानयोरमयोरपि निन्दितत्वे का गतिः पुरुषष्येाशङ्कयाऽऽह- 

तस्मात्कार एव दचत्काे न दधात्तत्सलयानृते मिथुनी 
करोति तयोपिथुनासजायते भूयान्भवति) इति । 

यस्मद्कं निषिद्धं तस्मत्तत्परिखभ्योमयं मिषितेवभनृ्ठेयम् । कथमिलयाशङ्कय 
स प्रकार उच्छ । (धप्रापतो वेशवदेवान्ते सोऽतिथिः" इत्यादिशाल्तिद्धो यो दान- 
कारस्ताभिन्नेव दयान्न त्वन्यसिमन्काडे । तत्तय। सर््याकाररूपं सव्यं निषेधकनका- 

ररूपमनृतं च मिधुनी करोति मिलिता युग्मं करोति । तयोदानप्रतिषेषयोः पत्या. 
४ 

नृतयोधिथुनासपरजायत इह छाके निन्दारहितः प्रकृष्टो मरति । परक च भृयानु- 
0 (~, ¢^ त्कृष्टजन्मानुभवति । यथा ोक ओंकारनकारौ मिलित. प्रशस्तौ तथाऽत्रापि मिलितौ 

ध्येयाविद्य्थः | 

मितादिपञ्चविप्रस्य ध्यानमुक्त्वा केवह्प्याकरारस्य ध्यानं विधत्ते- 

योंतरैतां घाचंवेद् यस्याएष वकारः स 
संप्रतिषिदकारो वे सवा वाक्तैषा स्पशो 
प्ममिव्येज्यमाना वदी नानारूपा भवति, इति। 

पूर धप वा एष वाचः प्रमो वरकारो यैतनमहदुक्यम्' इत्यमिहितं श्चं 
यस्या वाचो धिकारस्तां वाचं यः पुमान्वक्ष्यमाणत्रकरेणोपत्ते स पुमान्संपरति- 

विःसम्यगमिज्ञः । कोऽयं प्रकारः सोऽमिधीयो--अक्ञार एव सवागात्मकः सेय- 
मकारषपा वाञ्यातृकामन्रेः ककारारिमि्मशारानेः स्पर्शैः शपपेरूप्ममिश्च उपञ्य. 
माना सतौ नाना्रिया वृषा च भवति । पूतवमेकस्य पतत इदानीमनेकत्वं बहु- 
त्वम् । तेषां च षहुमेदानां परम्पएटक्षण्यं नानारूपत्वम् । एक़ एवाऽऽकादो 
यथा सूचिच्छिद्रं गृहच्छिद्रमित्येवमुपाधिभेदाहहुतं प्राप्य न्युनाधिकमावेन प्रस्पर- 
वैलक्षण्यमपि प्राप्नोति, एवमेक एवाकारः - कखगप्ेल्यादिभिरुपाथिमिरनेकत्वं प्राप्य 
परस्परमप्यघोपाक्षरयुक्तशेति वैलक्षण्यं प्रतिपद्यते । तदेवमकारस्य ककरारादिषु सवै 
प्वनुगतत्वद्धेदप्रतीतेरौ पायिका पर्रवागात्मकलं पिद्धम् । 

१क. ख. तस्य।२के. ख. निन्यत्रे। ३. ड. ष्देनंनि४ख.ग. घ. इ, 'स्मातरि। 
५क.ख.ग. "तं तत्र शः।६घ. इ. 'मघो।७ग. घ. इ. °त्वात्स्थः | 



अध्या०६ल००(१९)] पेतरेयारण्यक्म् । १४७ 

अकारस्य ध्यानमुक्तवा तरीयध्वनिमेदयोर्ध्यानं विधत्ते-- 

तस्ये यदपां स प्राणोऽथ यदुबैस्तच्छपीरं तस्मा्तत्तिर 
इव॒ तिर इव ह्यशरीरपषर्पसे हि प्राणोऽथ यदु 
चेस्तच्छरीरं तस्मा्तदाविशावे्िं शरीरम् , इति ॥ 

इत्येतरेयब्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये 
पष्टः खण्ड; ॥ ६॥ (१८) 

तस्यै पूर्वोक्ताया अकररूपायालतघ्या वाचो यदुपा यन्मन्दघ्वनियुक्तमृच्रारणं 
स प्राण इति ध्यायेत् । अथानन्तरं यदुच््वनियुक्तमुचारणं तच्छरीरमिति 
ध्यायेत् “| यस्पा्मन्दोच्चारणप्य प्राणहूपत्वं॑तस्मात्तनन्दोज्चरणं तिरोभूतमिव 
मवति । व्यवहितैः पुरुषैरश्रयमाणत्वात् । छोके यद्यरशरीरं तत्त्े्रेणादरयत्वातति- 

रोहितभिव मवति । प्राणोऽप्यकरीरतवात्तिरो मूत इति तदरपस्य मन्दध्वनेः पैर 
श्रवणे युक्तम् । पूर्ेकवैरकषण्यार्ोऽथशन्दः । मन्दध्वनेधिलक्षणो योऽयमुचध्वनि- 
सच्छरीरशूपं तस्माच्छरीरदूपत्वात्तदुचध्वनियुक्तमृचारणमातरिः प्रकटं मृत्वा एः 
श्रूयते । यस्ाच्छररं पौैदयमानत्वादाविर्ू तस्ाच्छरीरल्पस्योचध्वनेराति- 
भोवो युक्तः ॥ 

इति श्रीमत्सायणचार्यविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश रेतरेयारण्यकमाष्ये 
द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये षष्ठः खण्डः ॥ १ ॥ (१८ ) 

भथ सप्तमः लण्डः 1 ( एकोनविंशः 

५उकंथमुक्यम्" [ ० आ०२अ० { खण २] इतयारम्य “र्वि 

शरीरम्" इत्यन्तेन मन्थेन बृहतीप्रहलद्प उक्थे प्राणदेवताया नानाविषगुणविश्षि- 

हटतेनोपाप्तनममिधाय पुत्रमेव भूय देवता अप्येति! [ए० आण अ०र 
त° ४ ] इति समष्टिरुपदिरण्यगर्प्रातिलक्षणं फटमुक्तं तदेवात्र कत्त्रोपस्तावाट- 

स्यामवेन श्द्धामुत्पादयितु पुनदैशेयति - 
तद्रा इदं बृहतीसदश्च सपने तथ्शः स इन्रः स 
भूतानामधिपतिः स य एवमेतमिनदरं भृतानामधिपति 
वेद विस्चसा दैवासमा्ोकासरेतीति ह स्माऽऽह पदि. 
दास रेतरेयः परलेनद्रो भ्रसैषु रकेषु राजति, इति । 

ष 

[र । 

१ कृ. "स्मान्म'। २क.ख. शह्पंदहि। 



१४८ भ्रीपत्सायणाचायंविरचितमाष्यसमेतम्- [र द्वितीयारण्यके 

पराणश्वरूपं निष्केवल्याए्यं यदुक्यं तदेवेदमक्षरगणनया बहतीसदसरं संपन्नम् । 

त्च प्राणद्प प्गुण ब्रह्म यशोनामकरम् । अत एव श्चलयन्तरे श्रुयते- "न तेस्यरे 

कश्चन तस्य नाम महः" [ तै° आ० प्र १० अ० ! † इति। स च बहती- 
सहसखूपः प्राणदेव इन्द्रः परमेश्वययुक्तः । अत॒ एव भरतानां ब्रह्मादिस्तम्नान्तानां 
प्राणिनामधिपतिसतादशं यः पुमानुपस्ते स पुमानिविक्तसा दव जीवन्नेव विघ्तस्य 

मनुष्यत्वा्यमिमानं सवात्मना प्रिल्यञ्य प्राणदेवो हिरण्यगरमोऽस्मीलयाभिमानिकं साक्षा- 
त्कारं प्राप्यास्माह्लोकाटृ्यमानात्रति निगेच्छतीलयेवमितरायाः पुत्रो मदिदासना- 
मको मुनिः खशिष्यानप्रल्याह स्प । प्रे मरणादूष्वं खयपिन््रो जगदीश्वरो हिरण्य- 
गर्मो भूस्वैषु लोकेषु तर्ाण्डान्तमतेषु चतुरशमृषनेषु व्याप्य राजति दीप्यते । मर- 
णात्प्ागेव भावनाजनितो देवभावः श्रुलन्तरेऽपि श्रुयते--“देवो मृत्वा देवानप्येति". 
[ बृह ° ४ । १ । २] इति ! यद्यप्युक्यशच्रस्य प्रनीकप्येदमुपाप्ननमिव्यहगरहस्या- 
मावाद्धावनाननितपाक्षात्काररूपो देवतामावो युक्त्या न संमवति तथाऽपि वाचनिक- 
स्याहंहस्य त्रिचमानत्वास्ंमवरसयेव देवमावः । प्रतीकोपाकानामविरादिमागे गच्छतां 
विचयुहछोकदुष्वं ्रमलोकप्रा्िनासीति व्रह्मपीपांसायां चतुथोध्यायस्य तृतीयपादान्ते 
यतिणीतं तदप्यत्र न प्रप्रति । अरग्रहमद्धविन हिरण्यगर्मोऽहमस्मीदेवं पंकदपस्य 
विद्यमानत्वात् । सूत्रकारोऽपि (नत्करतुश्च [ बम सू० अणष्पा० ६ प्रु० १९] 

इति सूत्रावयवेन ध्यातव्यदेवतात्ममावपतकरपमेव ब्रह्मरोकप्राप्ठौ हैतुमबोचत् । सत च 
सकसोऽत्र “अहमुकथमस्मीति तित् " [ ए० आ० २अ० {०२ दत्येवं 

विहितः । तस्माद्धिरण्यगभप्राधिद्ररा क्रममुक्तौ न केऽपि विघ्रोऽन्ति । 

अवोचीनजन्ममु वैराग्यमन्तरेण यथोक्तोपापनायां प्रवृस्यपरंमवात्दवैरग्यतिद्धयथं 
जुगुप्तित्य मनुप्यदेदस्य खीकारमकारं दरयितुं जिज्ञापूनां प्रभं दशेयति- 

तदाहूयदनेन सूपेणापुं छाकपमिसंभवतीरे 
अथ केन रूपेणमं छोकमाभवती र, इति । 

तज शरीरग्रहणत्रपिय आह्वः शच्छन्ति । यथ्मत्कारणादनेन् 
रूपेण वहतीपहल्त्मकप्राणदेवोऽस्मीस्येतादशेन ध्यनिनापं लोक्ं॑हिरण्यगंमं प्रमो- 
तदेतावति ततिश्वयचोतना्थी रतिः । अयैतनिश्वयानन्तरं जिज्ञापितोऽ्ः 

१क.ख.ग. तेच।न। रध. ड. सवेथा।३ख.ग. स्मीदयाद्याभि।ष्घ. ड. 

गते" । ५ घ ड. (हसद्धावामाः । ६ घ. सनायामः। ७ ख.ग.ष. ड. पति मीः। ८ क.ख, 
"देवात्" । ९ ग. ्येवनपरि । १० क, ख. ग. "चच्छरी। ११ क, ख, ग, गगर्भरूपं प्राः । १२ क, 
ख. प्रत्ये । १३. 'दमेग'। १४ख. ग. "गतमेव त। 



अध्या०६स०७(१९))] एतरेयारण्यकम् । १४९ 

एच्छयत इति रोषः । स॒ एव प्रशोऽभिधीयते । केन र्पेण देवमावम्यतिसिकिन 
कीदरोनाऽऽकारेण समीचीनेन जुगुप्पितेन वेषं मनप्यलोकमभित्तमवति प्रपरोति। 
विचाराथा एतिः । 

अभिन्ञानामुत्तरं दशयति- 

तचदेतन्ल्ियां रोहितं मवलयग्ेसद्रपं॒॑तस्पात्त- 
स्मान्न वौ मत्सेताथ यदेतत्पुरूपे रेतो भवत्यादि- 
त्यस्य तद्रूपं तस्मात्तस्मान्न बीभत्सेत सोऽयमा- 
समेममात्मानमपुष्मा आत्मने संपरयच्छत्यसावाः 

त्माऽपममात्मानमिमस्मा आत्मने संप्रयच्छति 
तावन्योन्यमभिसंमवतोऽनेनाह सूपेणापं लोक 
मभिसंभवत्यमुना रूपेणेमं रोकमा मवति, इति ॥ 

इयेतरेयत्राह्मणारण्यककरण्डे द्वितीवारण्यके तृतीयाध्याये 
सप्रपः खण्डः ॥ ७ ॥ ( १९ ) 

तत्त प्रशन स्पटमु्तरमुच्यत इति शेषः। खीरारीरे यदेतद्टोहितं प[म)]पपृरूपं 
शोणितमस्ि तदेतदश्चिहूपं शोहिनव्णपाम्यात् । यस्मादहं चाहितं तस्मात्का. 
रणाद्पनिरूपात्तस्मात्खीरहितान्न बीभत्सेत । अद्राचित्वत्ु्या बीमतपं न कुर्यात् । 
यपि रागवशदेष प्राणिनां बीमत््ा नालति तथाऽपि कस्यचिच्छतस्मातैकरमानुष्ठान- 

शीरप्य श्रद्धानाञ्यात्कभतिद्रीमत्ा स्यादिति तनिषिष्यते । ऋतौ मार्थुपेयादिति 
नियमविषेः स्ममाणलाच्छाल्लीयत्वेन श्रद्धालुनाऽपि वीमत्ा न कतैम्या । अथ- 
शब्दो वैरक्षण्याथैः । खरीोहिताद्विरक्षणं यदेततपुरुषरारीरे रेतः प्त[माधातुूपमल्ि 
तदेतच्छुष्वर्णत्वप्ाम्यादादिय॑स्य रूपम् । तस्मा्तारणात्तादशादिवरूपद्रतपो न 

बीभत्सेत । अत्र देहः एथिवीवदधोवररित्वारिदराठदेनोच्यते । पुरुषदेहो दुरोकव 

दुपरिवरतित्वाददःराग्देनोच्यते । षाट्कोरिके पुत्रशरीरे मातृाहिताच्वगमृजंप्रहूपं 
कोंरात्रयं निप्पद्यते । शोहितवणेस्य तत्रानुगमात् । पितरेतप्ता मदास्यमज्ञारूप 
कोशत्रयं निष्पद्यते | श्खवर्णस्य 6सित्तनुगमात् । तथा सति सोऽयमात्मा लीदेह 

इमं स्वकयमात्मानं त्वगादिधातत्रयमागमपरष्पा आत्मने पुरुषपबान्धने मदस्य 

जाभागाय सैप्रथच्छति तेन सय॒ज्यत इत्यथः । असावासमापरितनः पुरषदह।ऽप्य- 
कर 

१क. ख. "मिममस्मा। २ ग.घ. ड. प्रक्षस्य पृष्ट । ३ ग. 'यप्यनुरा। ४ घ. 

चित्तद्री । ५ ध. श्षण्यदोतना्थः । ६ घ. "स्वर" । ५ क. ख. देहं ध । ८ घ. ड. ततानुग- 

तत्वात् । ९ घ. ह, इममात्मानं त्व" । १० क. ख. "कयं त्व । ११ क. मज्ञा । 



१९० श्रीमत्सायणाचायेविरितभाष्यसमेतम्- [द्वितीयारण्यके 
६. 

मुमातमानं खकीयं मेदोप्थिमजामागमिमस्मा आत्मनेऽधोषतिंखीप्तबन्धित्वगमृङ्मां- 
3 ट 

समागाय संप्रयच्छति तेन संयुज्यत इत्यथः । इत्थं तावुभौ मागावन्योन्यमलन्तमेकंयं 
प्राप्तः । अहृशब्द एवकारार्थः । अनेनाह पेण स्ीटोहितजनितत्वगादि्येणेवापं 

॥ 

लोकमभिष॑मवत्युपरितनं परपभागं प्राप्रोति । %उकयेऽपिश्ग्दा्थः । अपुनो 
ख्पेण पुरुषबन्धिमेदोष्थि्मजास्यणापीमं लोकमा भवति । सलीजनितत्वगादिमं 
प्रल्यागच्छति । इत्थं मनुष्यदेहस्य शुष्कशोणितजनितत्वेनालन्तनुगृप्पिततवात्तस्रापि- 

निवारणार्थं ततो विरक्तो हिरण्यगभ॑पराप्तये यथोक्तोपाप्तनायां प्रवतैत इलर्थः ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदाथप्रकारच रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
भ्ये द्वितीयारण्यके तृतयाध्ययि सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ ( १९ ) 

भथाष्टमः खण्डः । ( विश्ञः ) 

अथोपालिफव्मरशं पाथं मन्रमुराहरति-- 

तत्रैते शोकाः, इति । 
तत्र तस्षिनिहिरण्यगर्भप्राततिलक्षणे फल एते वक्ष्यमाणाः शोको; पादव्यवस्थो- 

पेता मन्ना: परनि । 

त॒त्र प्रथमं मन्नरमाह- 

यदक्षरं पश्चबिधं समेति युजो युक्ता अभियत्सबरहनति । 
सत्यस्य सल्यमतु यत्र युज्यते तत्र देवाः सपे एकं भवन्ति, [इति] । 

न क्षरति न विनदयतीतयक्षरं प्राणरेवतातसं सोऽयं प्राणदेवः पञ्चमूतकायत्वेन 
पथबिधं यच्छरीरं समेति सम्पक्प्रापरोति । उपापतकस्य शरीरमध्ये वतैत इव्यथः | 
युज्यन्ते शरीरास्प्ररये ईध्यन्त इति युज इन्दियाश्वाः ^ इन्द्रियाणि हयानाहुः ” 
[ काठ० ६३। ४ ] इति च शरृलयन्तरम् । ते चेद्धियाशचा युक्ताः परमेश्वरेण शरीर 
रथे संयानिताः सन्तो यच्छीरमभिपंबहन्ति । अभितः सर्वासु दिश ् म्यड्नयन्ति । 
किच यत्र शरीरे सत्यस्य सत्यं परतरह्यघषूपमनुयुञ्यते प्राणदरेवतामनु शरीरेऽ- 
वस्थप्यते । द्वितीयप्यशब्दस्य परव्रहमपरत्वं बृहदारण्यके ब्रहमप्रकरणे पल्यते- 

* अमुना, उ, इति च्छेदः । 

१ क, ख. "मञ्जमाः। २ क. घ. ड. "मिममस्मा । ३ घ. ठ. ददात्ि। ४ क. ख. “थेः। 
ता।५४. ङ, ^रिवेतिपु' । ६ क. ख. "मज्जह" । ७ क. "काः पदाथव्य । ख, ग. "काः; पद्न्य । 
< क. ख, बध्नन्तीति । ९ ध. इ, नन्तरे । ते । १० क. ह. नन्ति ॥ य' । 



अध्या० ९ ०८(२०)] रपेतरेयारण्यकमू । १५१ 

“ जथ नामधेयं सलयस्य सत्यमिति प्राणा वे प्यं तेषामेष सत्यम् " [ बह० २। 

३1१] इति। परत्रह्मणः प्राण्देवतामनु शरीरेऽवस्यानपायर्वीगिक्गैः पल्यते- 
त॒ इ्ताचक्रे कभ्मिन्नहमृत्करान्त उत्कानो विष्यामि कसिन्वा प्रतिष्ठिते प्रति 
छास्यामीति पत प्राणमपूनत' | प्रशषो° ६। ६] इति । अतः प्राणदेवतामन् शरह्पं 
रहम यत्र शरीरे युज्यते तत्रोपाप्तकशरीरे सरे वागाचमिमानिनोऽम्यादिदेषा एकं 
भवन्ति, एकतवं प्रतिप्नते । उपाप्को हि स्वशरीरे वतेमानपतपदेवतात्मकप्राणद्पोऽ. 
हमस्मीत्येवं ध्यायति। 

द्वितीयं मन्रमाह- 

यदक्षरादक्षरमेति युक्त युजो युक्ता अमि यत्पदानि । 
सत्यस्य सत्यमनु यत्र युञ्यते तत्र देवाः सवे एफ मन्ति, इति। 

पश्चम्यन्तेनाक्षरराडरेन केराचिदपि विनाश्ुरहितो श्वितीयपयशब्दवाच्यः परमा- 

त्मोच्यते । प्रथमानतेनक्षरशढरेन ग्यवरहारङाॐे बाधरहितः प्रथमपत्यशब्यवाच्य 
प्राणोऽमिधीयते । सोऽग्रे परमात्मन उतयन्नः प्राण इन्धियेयक्तपपाप्कपचनिवि यच्छ- 
रीरपेति प्रामोति । यजो युक्ता इयारि पुत्रवत् । उपाप्तकशरीरे पवेरेवतापतमषटि 

रूपः परमातमोपापिहूप उपास्यः प्राणो वतैत इत्येतस्यार्थस्य दाठ्यौय पूर्वो ्येव 

पुनरप्युक्तिः । 

तृतीय मनच्रमाह-- 
यद्राच ओमिति यञ्च नेति यास्याः कूरं यदु चोखगिष्ण । 
तद्धियुषा कवयो अन्यिन्दन्नापायत्ता समतृप्यशचछतेऽधि; इति ¦ 

याचक्राय सप्रवस्वनज्ञाप्रदानवाचकं वाचः संबन्धि यदेतदोपिदक्षरं दरि 
कारणमस्ति, यदपि दातन्यवसतुप्रतिषेधवाचकं नेदयतदक्षरमप्कीपिक्रारणमाल्त, यद्- 

प्यन्यदस्या वानः पवन्वि करं खटूफडादिूपमलि । तथा चान्यत्र श्रुत 

““लटफट् जहि । न्धी भिन्थी हन्धो कट् । इति वाचः कूणण,' । | तै० आ 

प्र ४ अ०२७] इति। यदु च यदप्यन्यदरुखणिष्ण अल्युलबण वाचः स्वह्पमाक्रारा 

दिकं तत्स्थं कवयो मेधातिन उपाप्का ब्रिधूय परियज्य प्राणात्तमन्वावन्द् 
सध्यात्वा छव्यवन्तः । ते च क्तेयो नापायत्ताः प्राणदेवतरनेन्नऽकारस्यधिनाः 

पन्तोऽकारो वै पव वागिलयाद्यक्तप्रकारेण प्राणपमकारमेव ध्यायन्तः श्रुतं यथाक्त- 

# “८ ब्रह्मह्पम् ” इति पठितुं योग्यम् । 

१६, ड. ध्यायेत् । २ घ. ह. "तव्य व'। ३ ख. ग. ^नाप्ौका" 1 ध. इ. "नश्रोंका । 

४क, ध. इ. श्रुयते । 

~~~ -- 



१५२ ्रीपत्सायणाचा्यविरचितभाष्यतसमेतम्-- [रद्वितीयारण्यके- 
¶ 

चतुमन्रमाह-- 

यसिमन्नापा सपत्प्यञच्छतेऽपि तत्र देवाः सेयनो भवनि । 
तेन पाप्मानपपहल ब्रह्मगा स्वगं छाक्रपप्योति दिद्रान् , इति । 

चते श्रुतिप्रोक्तं यसिमिन्प्राणतक्त नामा पूवाक्तप्य नान्नोऽकारूपस्याधीनाः कव. 
योऽधिप्तमतृप्यन् , तंत्र तसिन्प्राणतत्त देवा अन्यादयः सवेयुजः स्वणापि प्रक 
रेण युक्ता भवन्ति । सर्वेऽपि देवा [आ]िशपेण प्राणस्ठदूपा इत्येवमुपाप्रकेन चिन्य- 
मानत्वात् । तेन प्राणोपाधिकरेन ब्रह्मणा पाप्मानं हिरण्यगमप्रापिप्रतिवन्धकं सवं कम- 
जातपपहत्य विनाश्य दिद्रानुपाप्तकः स्वर्गं लोकं हिरण्यगमखरूपमूतपप्येति प्रप्रोति। 

पश्चमं मन्नरमाह- | 

नैनं वाचा च्ियं वुवन्नेनमल्रीपुमाम्वरषन्। 
पासं न त्रुव्रन्ननं वदन्वदति कश्चन, इति । 

एवं प्राणदेवं बदन्कश्वन वरिप्यामीत्येवमुच् कः कोऽपि पुरषो वाचा स्वकीयनिहाग- 

तेन शब्देन खियं त्रबन्लीशरीरखूपोऽयमिि व्रुवन्प्येनं प्राणदेवे न वदति । तथेवान्ञी 
पपान्लीप्रषव्यतिरेक्ता नपमकाऽयमित्यतरे व्रवरन्नप्यन न वदाति। तथा परमसं 

्न्पमानयमियवं व्रवन्नप्येनं प्राणं न वदति | अयमथः | राक पुमान्ह्ली नपृततक 
भेलयेवं तिल एव स्थूटरारीरव्यक्तयस्त्र तच्छरीरखीकारात्प्राणदेवस्तेन तेन पुमानि 
दिशब्देनपचयैते । न तु वस्तुतः प्राणेवस्य पुदेहादिकमस्ि | 

तथा च श्वेताश्वतरा आमनन्िि-- 
नेव खी न पुमानेष नेव चायं नपृमकः | 
यद्यच्छरीरमादत्त तैन तेन घ॑ चोदयते" 

[ श्वता० ९1१०] इति। 
एवं सति प्राणदेवं तद्राचकेन शठ्देन वदिप्यामीत्येवमुचयुक्तः पुरुषो यदि पुमान्ल्ी 

नपुसकमित्यतेषामन्यनमेन शब्दन त्रयात्तदानीमयं प्राणदेवं न वदत्येव । तेषां याणां 
स्यदेव। वित्वेन प्राणवराचित्वामावानत् । करं बहुना प्राणदवतापाक्ना्तारयुक्तः परुषः 
रिप्यन्परति प्राणरेवस्य स्यददेहद्पतं यथा न प्रतीयते तथेव त्रयादिति । 

यदि नपुं पृमानित्यतेः शब्दैः प्राणो नाभिधीयते केन तर््मिधीयेतेत्या 
शङ्य छोकदपलं परिलन्य व्राह्मण्पेण ग्रन्भेनाऽऽह-- 

अः इति व्रह्म तत्राऽऽगनमहमिति, इति । 
--~-~~ -- 

१क.ख.ग. थ॑माः। २ख.शते।३ग. ध. इ, ̂रस्याः। यग. णू ।५ग. घ. ट 
सवक । ६ ग, "के घ्री पुमान्नपुंसकं चये"! ७ ख. "सकर चेत्ये'। ८ ग. धृ. ड. स य॒ज्यते। ९ 
ह, "वाचकत्वे" । १० घ, इः, "सकः पु । 



अध्या०६व०८८२०)] रपेतरेयारण्यश्प् । १९३ 

प्रथमाविभक्लन्तो योऽयमकारः सोऽयं प्राणोपाधिकस्य ब्रह्मणो वाचकनामत्वेन 
तिरदियते । यथा हिरण्यगमेः स्तप्राणिष्वनुगतः ५ सर्वाहिमानी हिगणयगर्मः " 
[ नृति ° उत्त° ९ ] इति श्चुनेः । तयेवायमकारः सवेषु ककारादिष्वनुगतत्वेन हिर- 
प्यगेमवद्रकतुं योग्यलप्मादकारेण प्राणापाधिकं ब्रह्यानुसंवाय तत्र तसिन््रहमण्यह- 
पिदेतदपाप्तकसरूपवाचक पदपागतं प्रप यथा मवति तथा प्राणदं ग्यह्रत् । 

क् 

अत एवाहमृक्थमस्मीति त्रिचयादिति विधिः पुवेमुदाहतः । 

उपर्य्वह्यं पिप्य दक्षयिता तत्क पेक्षिप्य दशेयति- 

तद्रा इदं ब्ृहतीसहस्रं संपन्नं तस्य षा एतस्य 
बृहतीसदस्रस्य संपन्नस्य॒षटतरिशतमक्षराणां 
सहश्षाणि भवन्ति तरन्ति परुषायुषोऽहां 
सहश्नाणि भवन्ति जीवक्षरेणे्र नीाहरा- 
ति जीबाहा जीबक्षरमिति ) ति । 

तद्रा हदमित्या{भ्याहवं सदश्चाणि मदन्तालन्तं पूर [९० जा० २अ. 

२ ख० ४ ] व्यास्यातम् । तच वक्ष्यमाणस्यक्षरस्य प्रशेप्ाथं पुनरनृ्यते । देरी 

सह्तमतानामक्षराणां मध्येऽनुगते यदेतदकाराल्यमक्षरं तदतजेवहूपम् । पति ह्यकारे 

तदयुक्ततया ककारारीनि सवाण्यपि विस्पष्टमुच्चारयेतु शक्यन्ते । तथा गवामयनग- 

तानां सवैषामहां मध्ये महाव्रताख्यमह्जीवहूपम् । अयनपप्(तहतुत्वात् । एवं सय- 

काररूपेणैव जीवाक्षरेणैव महात्रतास्यं जीवाहः प्रभोति । महाव्रता [तब्हती 

सहसहपप्राणस्याकाररूपतेनीपापितत्वात् । तेन च जंव्राहमा महत्रताहमादरहः।- 

पहसखरूपप्राणोपाप्नेन जीवाक्षरं सतप्राणिजीवनहेतुमूतमविनश्वरं प्राण॑तत्त प्रमिति । 

इतिशब्दः फएटवचनपतमाप्त्यथः | 

यथोक्तफलपार्थनं श्रणविज्ञानं रथह्पकरपनया प्रर प्तति-- 

अनकापमारोऽथ देवरथस्तस्य वगुद्धः श्रनि पततत 

यक्षा युक्त मनः सग्रहाता तदय प्राणोऽधितिष्ठात, ९ । 

अथ यथोक्तोपाप्ननफलकयनानन्तरं तत्फद्प्राप्तपे कश्चिदर्थः सपा्त । देवस्य 

राण्य हिरण्यगर्म्य रथो देवरथः । प्त च काटशाऽनकाममास् हिरण्यगमेपदद- 

वीचीनानिन्द्रछोकचन्द्ररोकमटोकारिगतान्कामान्मारयताति काममा न काममाराऽ. 

कामपारः कामप्तपादक इयः । तद्विपरीतोऽनकमिमारः पता नाङयत्येव कमा 

क 
-- ~~ 

१. ड, ग्ग्म चक्तं। २ घ. ड. ्वमेवोक्तः। उ ३ ध. ड. पसक । ४ रभ्योऽं 

५क. ख, "णरूपत्वं प्रा । ६. ठ. धनप्र 1७ग पःलविज्ञानं । ८ ख. ग, सपद्यत । 

~ ~~~ पस 



१९५४ भ्रीमत्सायणा चायविरचितमाष्यसमेतम्- [रेदवितीयारण्यके- 

निलर्भः । न खलु हिरण्यगरम प्राप्तः कशिदप्यवोचीनं रोकं कामयते | तस्य ताद 
ध ५ ४ + ट 

शस्य देवरथस्यावयवाः संपा्यन्ते । येयमूपापकस्य बराक्रतैवं रथस्योद्धिः । उर्व 
धीयते स्थाप्यते युगमत्रेति रथस्य मुखमीषयोरग्रमद्धिरित्युच्यते । पुरुषस्य श्रो 

रथ्य पक्षसी पाशदवयवततिनी चक्रे । परुपस्य चक्षुषी रथस्य युक्ते युगपदव 
बद्धयोरशवयोः घ्य । पुरुषस्य यन्मनः सोऽयं रथस्य संग्रहीता सारथिः । तदेत- 
दरथस्वह्पं प्राणाख्यो देवोऽधितिषटति, उपयंतेहति । एतादरेन प्राणोपाप्तनर्पेण 
रथेन हिरण्यगर्भ प्रपनोतीचर्थः । 

अथ रथप्रजारथं मन्रद्रयमुराहरति- 

तदुक्तमृषिणा, उति । 

म्दरयेनेल्यथः । प्रथममन्रः संहितायामेवमाक्नातः-- ५ आ तेन यातं मनपो 
जवीयपा रथ यं वामृमवशवकरुरशिना । यस्य योगे दुहिता जायते दिव उभे अहनी 
पुदधिने वितः " [ ऋण पं० म० १० सू० ३९ ० १२] इति। अश्विना 
हेऽधिनौ देवे! वा युतयो रथमृभवो देवरूपालक्षाणश्वकुनिमितवन्तः । लोकेऽलन्त- 
वेगवच्ेन प्रिद्धं यन्मनस्तप्मान्मनपतोऽपि जवीयप्ताऽतिरायेन वेगवता तेन सथनाऽऽ- 

यातमस्मदनुपरहार्थमागच्छतम् । यस्य रथस्य योगेऽश्योजने पत पतति दिवो दुहिता 

चु्ोकदेवतायाः पत्री काचिदुषा जाय) । प्राच्यां रिरि सृथरथपयोगे संपन्ने सत्यः 
काठडो भवतीति प्रपिद्धम् । पूयप्रहमावित्वमम्प्रि्ाधिरथेऽपि तदुपचयैते । उषः. 
काटपत्तो पतया त्िवस्वतः पूयस्य पेबन्धिनी ये अहनी ते उमे सुद्धि प्रनानां 
मुषचेषटस्थापनहेतू मवतः । तत्र रातरेरप्यहःशब्दाथत्वममिप्रेय द्विवचनमुक्तम् । 
उभयोरप्यहःशब्दाथतवं मच्नान्तरेऽपि दश्यते-- अहश्च करप्णमहरजन च) [ऋु9 

सं० म० १ सू० ९ ऋ० १ इति। अन्धकरोपेता रातिः कृप्णमहः । अजुनं श्तं 
प्रकाश्चोपेतमहः प्रिद्धमेव । द्वितीयमन्नः संहितायापेवमास्नातः--"ननिमिषश्चिज्जवी- 
यप्ता रथेनाऽऽयातमश्चिना । अन्ति प्रतु वामवः! इति । { ऋ० प° म० ८ पू° 
७३ ऋ० २ ] अश्चिना हैऽध्िनौ देषो निमिषथिन्निमेष इ यथा निमेषो विम्बं 
न करोति तथा ज्रीयप्ताऽलन्तवेगयुक्तेन रथेनाऽऽयात्मागच्छतम् । वां युक्यारवो 
रक्षणमन्ति अस्माकमनितके सत्वंदा वतमानं भृतु म्रतु । 

१४. ड, पतः कोऽप्य" । २ ग. संपयन्ते । ३ ध. ड. "व देवर ४ क. युगं यत्रे । ५ख. 
९,९५.9 

ग. श्वैव । ६. इ, ्रयोर'। ७ घ. ड. पूत्रिका।८घ. ह. "यतं । ९ ग. श्यस्ययोः। 
१० ग. "शस्वप' । 



अध्या०६स०८(९०)] पेतरेयारण्यकर् । १५९ 

एतयोः प्रदशेनाथ प्रथमपादवुदाहरति- 

आ तेन यात मनसो जग्रीयसा निमि- 
पथिलवीयसेति जवीयसेति, इति ॥ 

इत्यैतरेयव्राह्मणारण्यकरकाण्डे द्वितीयारण्यके तृतीयाध्यायेऽ- 
पः खण्डः ॥ ८ ॥ (२० ) 

इति बहवृचवराह्मणारण्यककाण्डे दितीयारण्यके 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

इतिग्रन्दोऽयं मन्द्रयप्रतीक।राहरणाथः। द्विरम्यापोऽध्यायप्माप्त्य्ः । “उक्थ 

क्यम्" [० आ० २ अ० { ख० २] इत्यारभ्य “जवीयपा" इलन्तन मन्थन परति 

पाद्यमेकमेव प्राणोपाप्नमृपलिभेदप्तिपादका पृथगुपक्मोपपहारयोरमावाययानि तत्र 

तत्र पथकफदध्रवणानि तानि सवाणि गुणफद्यनि द्रष्टम्यानि । यत्न त्वेकमेव फट पूनः 

श्रयते तत्र गणान्तरे स्च्यत्पादनाय फटनुषादो व्रष्टव्यः। ननु च्छान्द्ग्यबहदारण्य- 

कारिष्वपि प्राणविद्या रमा्नाता । अतस्ततरत्या गुणा अ्रोपप्तहतेन्याः । सौखाभेदेऽपि 

यञ्च्निवियादो विधेक्यस्य गणोपपहारस्य च मीरासायां निर्णीतत्वात् । मेवम् । 

अप्ताधारणगुणप्र्मिज्ञाराहिपेन विदेक्यामावे प्ति गुणाप्तहाराप्तमवात् । अत्र 

क्माङ्गमदथं प्राणदृ्टयोपापरनीयम् । तत्र तु प्राण एवोपापतनीय इति चोचमदाठा- 

मेदः । एतच्च च्छान्दोग्यब्हृदारण्यकया रवपुरल्याविकायामुरष्टय मित्रेव दरीय- 

वियेति नि्यत्तदशन्तेन विद्यानानातवर्मवगम्यते | न च प्राणस्य देवस्वकलन विचेक्यं 

शङ्कनीयम् । तथा सति ब्रह्मण एकत्वेन सवषा ब्रह्मोपाप्नानामेकतवप्रपङ्गात् । तद- 

कत्वं च “ नानाराब्दादिमेदात् " [ ° प° अ० ९ पा० ६ पूर ५८ } इल्यपि 

करणे निराङ्तम् । यदप्यतत्परताक पापिन तथाऽपि वाचनिकस्याहंग्रहस्य विद्यमान- 

त्वादितरब्ह्मोपापनवत्पाक्षात्कारपयेन्तमुपापितव्यम् । तता जत्य पाक्षा्कारस्य 

रक्षणार्थं मरणपरमन्तमाकौनीयम् । अन्यथा चित्तविकषपेण पतक्षत्कार् नट च पति 

देवो मृत्वा देवानप्येतीलेतादरं फं नोपपद्य । धूयते चात्र तादय कलम् ८८ प्रज्ञा- 

मयो देवतामयो ब्रह्ममयोऽमृतमयः प्मूय देवता अप्यति य एत ऋ !) [° आ 

आ तेन यातं०-क्रु० त° प० १० पू० ३९ ० १२। निमिषश्चिञ्जवीयप्ता०- 

० पं० म० ८ पू० ७३ ऋ २। 
~ ------------- 

~---------- 
----~---~ - --- 

१क.्नितानिसः। २ ध.ड. ठरू ।३ल ग. शा्लमेः । ४ घ. ड, विध्यैकंय' । 

५ घ, इ, विध्यैक्याः । ६ क. ख. ग. ति चेदभे" । ५ क. यद । ८१, मत्रग 



१५६ श्रीमरसायणाचायविरचितमाप्यसपेतम्- [रद्वितीयारण्यके- 
| 2 

२अ० २ खण ४] इति । यद्यप्यन्यत्र कर्माङ्गावबद्धमुपाप्तने केका एवानष्ेय 
तथाऽपि यावज्जीवमावतेनीयत्वात्कमानुष्ठानरहितेऽपि कटे मनैव बहतीपहसरूप- 
मृक्थं सपाध्ोपाप्तनीयम् । अत एव कमपारतन्यामावाद्वितरव्ह्मोपाप्तनेषिव नास्त्या 

पननियमः | दिगेशकाटनियमस्तु चित्तेकाग्यं प्रल्न॒पयुक्तत्वान्नास्तीति निणीतम् । एव- 

मामरणमुपाकषीनस्यतरप्राणिवन्मारगोपक्रमपर्यतमत्करानितः समाना द्रष्टव्या । तत्राऽञ्दौ 
वागादीन्दियाणां वृत्तिमेनपि विदीयते । मनोवृत्तिशच प्रागे टीयते । प्राणश्च नावव्यां 
ठीनो मवति । जीवोऽपि प्राणप्तहितस्तेजःप्रधनिष् पश्चमूनेषु रीयते । तथा मृतपश्चकं 
परमात्मनि बैजावशेषं प्रडीयते | तावता पस्य जन्मनः समाप्तिः | अथ परमात्मनि 

पावशपैतवेन छीनं तद्िङ्गश्रीरं ह्यपण्डरीके पनरुद्धय मुधन्यया नाड्या निगैल 
रात्रावहनि वा सूथेरदिम प्रप्योत्तरायणेन दक्षिणायनेन वाऽधिरादिमागेणेव गच्छति । 
अथिरादयः सर्वैऽप्यातिवाहिका देवासौसतत्र तत्र नातः क्रमेण कारयतरह्मटोकं प्राप्य 
तत्र स्वपतंकस्पादेव भोग्यजातं जति । स्थह्ारीरं तु खेच्छया मृष्टा तेन च शरीरेण 
जागरणवद्धोगान्भुङ्क्तं । यद्व स्थुल्देहप्टिमन्तरेण खप्रवन्मनपेव सरवाम्मोगाम्भुङ्क्ते । 
यदा खेच्छया बहन्देहान्मनति तदा तेप सवेषु देहेषु प्रथकप्रथगन्तःकरणोपाधिकाज्जी- 
न्प्र तद्रपेण ध॑येच्छं विहरति । तदेवं जगस्सष्टिव्यतिरिक्ते सकमेशवर्यमस्य योगिन 

परमेश्वरेण प्मानम् । ततस्तत्रोपत्नज्ञानः सन््रह्यलयकावप्ताने तेन च ब्रह्मणा ह 
मुष्यते । तदेतत््व मीमांसायां तृतीयचतुभयोरध्यायये दर्टम्यम् ॥ 

इति श्रीमत््रायणाचायविरचिते माधवीये वेदा्थप्रकाश रेतरेयत्रा्मणारण्यक- 
माप्ये द्वितीयारण्यके त॒तीयाध्यायेऽष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ (२०) 

इति श्रीमत्सायणाचायंनिरचिते माधवीये वेदाथपरकाशे बद्टचव्राह्म- 
$, 

णारण्यकभाष्ये द्वितीयारण्यके वर्तयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

अथ दितीयारण्यके चतुथाऽध्यायः 
तत्र प्रथमः खण्डः । ( एक्रविद्यः ) 

इत्थमध्यायत्रयेण प्राणविचया प्रपञ्चिता । तावता ब्रह्मविधायां पुरुषस्य मुख्या. 
© ® (4९ 

धिकारः सपत्नः । क्भकाण्डोक्तैः कर्ममिविदिषाया उतन्नत्वाहुपापनया चित्तैका- 
प्यस्य सेपन्नत्वाच्च । तत्संप्तौ शमादयो गृणा अ्पिद्धाः । ते चाऽऽत्मविद्यायामन्त- 

१ च. प्माङगवद्रद' । २ क. ख. मैफटमेवाः । ग. "मैफल । ३ ग. "पानः । घ. इ 

°पासकस्ये" । ४ ख. ग. व्वृच्या ठी? । ५ ध. ह, तद्यद्रूत' । ६ घ. ड. "दोषं खी । ७ ग, 'षलान्च 

टी । ८ घ. ड. "च्छतः । भ०। ९ घ.ङ. नशः १० ग्. पदे । ११ ग. यथेषट।१२य् 

ह. नने त्रः ।१३क, युज्यते । १४. इ. शमदमा । 



अध्या०४ख०{(२१)) एेतरेयारण्यकम् । १९७ 
~ द [+ „९ ¢ रङ्गभूता, “शान्ता दान्त उपरतस्ितिक्षः प्माहितो मूतवाऽऽतन्येवाऽऽतमनं 

परयति" [ वृह० ४।४।६९] इति श्रतेः। अतो मु्याधिकरारिणमुपटम्य 
पिर्यायत्रयण हत्वं विसष्टमपदेषटुार तच्च पंग्रहेण द्यति-- 

आत्मा वा ईृदमक एवाग्र आसीन्नान्यत्किचन मिषत्, इति । 
€ £ ऊ & 

आत्मरशृन्दस्यार्थो महषिभिरेवं सभरत 

““यच्वाऽऽप्राति यदादत्ते यच्चात्ति वरिपयानिह् | 

यज्ञस्य संततो मवस्तस्पादासेति गीयते, । 

[ दिङ्गपु० अ० ७० श्छो० ९६ ] इति । 

दिविधो ह्यात्मा ग्यवहारविशिष्टः केव्शवेति । व्यवहारोऽपि त्रिविधः ! जागरणं 
खमः सुषु्िश्चेति । तत्र सूपुप्रावयं जीवः सवोपाधिविख्ये सतति परमानन्दूपं ब्रह 

प्राप्ति । तया च करेवस्योपनिषदि श्रयो--“पषुपिकाले सके विने तमोभि- 
मृतः घुखरूपमेति'' [ केव १९ ] इति । तप्मादामोतीत्यातमेति सम्यमाणं प्रथमं 
नि्चनं द्रष्टव्यम् । खम्नवस्थयामयं जीवो जगणस्थपदार्थवाप्तनाः स्वी आदते । 
तथा च वाजक्नेयिनः पठनि-- “प्र चन प्रस्वपिद्य्य पतवावतो मात्रामपादाय खयं 
बिहु खयं निमाय सेन मापा स्वेन ज्योतिषा प्रषपिति [ बह० ४।६)६] 

इति । अस्यायमर्थः--यदाऽयं जीवो वक्रचक्षरारिदशाक्िबाह्यकरणोपरपिर्पं स्वाप- 

मरति तदनं सवावता गिलिनरीपमुद्रमनुप्यपश्वादिपवेपदरा पपितस्य ठोकस्येन्दरि- 

यैरवछोक्रयमानस्यास्य जगतो मात्रां टेशरूपां वाप्ननामुपादाय तत्ततपैदार्थम्यो ऽपच्छिद्य 

स्वयं स्वीकृत्य ततो जागरणाभिमानं स्वयमेव विनादय सपन जगद्रूपं च स्वयमेव 
निमय जगदाकारेण परिणतेन सेन माप्ता स्वकीयेनान्तःकरणेन तथा सेन स्योतिषा 
स्वह्पयैतन्येन कल्पितपदा्थीवमापकेन युक्तः सन्परस्वमितीति । तस्माद्वाप्तनानां 

स्वीकारादादत्त इत्यात्मेति द्वितीयं निवचनं द्रष्टव्यम् । जागरणावस्थायां चश्षुरादिना- 

लेद्ियेबीह्यरूपादिविषयानत्ति मङ्ग । तथा चाऽऽथवेणिकेरास्नायते--“छयन्नपाना- 
दिविचित्रमेगैः प्त एव जाम्रत्परितृ्तिमेतिः" [ कैव० १२ ] इति । ततो बाद्यविषय- 

१ ह. श्तं स्प । २ ग, ददेष्टव्यमाः। ३ क. ख. घ. ड. सुचयति । ४१. इ, "शब्दो 

म*।५घ. ड. कीितः। ६ ग. 'ति। विशिष्य । ५ ग. स्वोपधि"। ८ क. 'स्थायां जी । 

९ग. °स्थः। १० ध. ड, भयिन भामनन्ति । ११ क. यत्र स्व" । घ. ढ. यत्रायं प्रस्वपितीय । 

१२. ड्, नति।य"। १३ घ. ढ, पं ्रस्वाः। १४ग. (दीम । १५ ग. "लरिमाणपदा' । 
१६ क. ग. ग्येभ्यो व्यवच्छिः । १७ ग, यं विहय स्वी" । १८ ग. स्वप्रज । १९ क, प्रे जागर - 

णल्पं । २० क. “तीयनि। 



१५८ भ्रीपससायणाचायेविरचितमाष्यसमेतम्-- [रदवितीयारण्यके- 

मोगानत्तीलयातेति तृतीय निवचनं द्रटम्यम् । उपाधिविरिष्टस्यावस्थात्रयमुपनी्य 
निर्वचनत्रयमुक्तम् | अथ केवलस्य नि्वैचनमुच्यते । यद्यस्माकारणादस्याऽऽतमनो 
भावः स्वभावविशेषः ततः परिच्छेद्रहितः । तथा च “पत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मण 
[तै आ० प्रण ८ अ० २] इयत श्रुयन्ते देशपरिच्छेदकारपरिच्छेदराहिलरकत- 

णमानन्लमामिहितम् । तस्मादति प्तातत्येन सत्र गच्छतील्यासमेति चतुथं निर्वचनं 
द्रष्टव्यमिति । एवं सर्यंत्राऽऽत्मतचनिर्देशस्य प्रसतुतत्वादखण्डेकरपत्वेन पंततत्वमा- 
त्मशब्दप्रवृत्तिनिमित्तम् । यि षातुप्र्यजन्यमवयवाथैमुपेकय रूढिभाध्रिल स्वह्प- 
वाचित्वर्भुच्यते तदाऽप्यध्यस्तस्य निखिटघ्य नगतोऽधिष्ठानत्वेन वैषूपत्वमसति । 
नै ह्यारोपितानां सपैधारादण्डमालाबहीवदमूनितत्वारीनामधिष्ठानमूतां रजमुमन्तरेण 
किचिरन्यद्वास्तवं स्वह पमस्ि | किं बहुना यद्ययमात्श्बन्दो यौगिको यदि वा ष्ढः 
सपैयाऽपि स॑ततोऽलण्डेकरपः प्थैनगदपिष्ठानत्वेन तदीयवाश्तवस्वरूपमूतः पदरथ 
आत्मदम्देन विवक्षितः । वैशब्दोऽवधारणार्थः । इदमिदानीं सपैननीनप्रयक्षादि- 
प्रमणिः तैरपि प्रतीयमानं नगदुपरे पृषेः पूतमालमवाऽऽसीन्न तु कार्यभूतं नाम- 
रूपात्मकं जगदापरीत् । नाप्यात्मगोचरौ शबग्दप्रद्ययात्रा्ाम् । छेके मृत्कार्यमूतधट- 
दारावाययुतत्तः पूवं मृदेवास्ति न तु घटादिकं तथाऽपि मृदरोचरौ शब्दप्रत्यो वियते एव 
तद्वदत्रापि प्रपतक्तो पत्यां शब्दप्र्ययावपि वैशठ्देन व्यावर्त्यते । देहेन्दियादीनाममावेन 
निहु(निष्पायस्य शग्दस्य मनोनिष्पा्यस्य प्रलयस्य चामावः सृतरामुपपचते । नचिद- 
मातमाऽऽप्रदितिप्तामानापिकरण्येन जगद्ैरिष्यमात्मनः प्रतीयते । मीरमुत्पटमिति 
साम नाधिकरण्यश्रवणे सत्युत्पहद्रग्यस्य नीरत्वगुणवैरिष्यस्य प्रतिमाप्तात् । मेवम् । 
वैशिष्े षलयग्रशब्दप्य वैयथ्य॑प्रपङ्गात् । इदानीं जगद्वििष्ट आत्मा प्रतिमाप्तत 
इत्यनुपपच्या स्थितिकाठं परित्यञ्य केवट्मात्मानं वक्तृमप्रशव्देन मृष्टः प्राचीनकाट 

उपादीयते | तदेवमनेन वाक्येनालण्डैकरपमात्मत्सं धूतिते मवति । एकादिशब्दै- 
रखण्डेकरपत्वमेव देषष्टी क्रियते । छेके वृक्षादविपदा्थैषु खगतः सजातीयो 
विजातीयश्वेति त्रिविधो भेदोऽस्ति । यथा शसास्छन्धपत्रादीनां परस्परप्रतियो- 
गिकौ वृक्षस्य खगतो मेदः । वक्षान्तरप्रतियोगिकः सजातीयः । पाषाणप्रतियोगिको 
विजातीयः । तद्वरामनोऽपि प्रपक्तवेकराढरेन खगतमेदो व्यावत्यैते । वृक्षवन्ताना- 
त्मको न मवति किंलेकात्मक इत्यथैः । एवशठ्देनाऽऽत्मान्तरम्यावृत्तिः । योऽय. 
मेकः प्त ए न त्न्यः कथित्तादश इत्यर्थः| नान्यदित्यदिना विजातीयभेदो 

१ ग.तीयनिः।२क.ख.ग. श्थ॑द्रष्टव्यं निवैचनमि"ः। ३ ख. यत्रतः ४ घ,.ढः, 
शुच्येत त^ । ५ क. न त्वारो । ६ क. ख. घ. ड. ^नीं सार्वः । ७ ध. ड. स्त्ययौ पूवेमा्ता । 
८ क. ध. इ. सचितं । ९ ध. ट, सयं । 



भ्या०४त०१(२१)] एेतरेयारण्यक्षम् । १५१ षे 

निष्यते । अन्यसप्कृतादात्मनो विरक्षणं किंचन रिंचिदपि वतु न मिषत् । धात्- 
नामनेकाथत्वान्नाप्तीदित्युक्तं मवति । न च नगदुत्पादनाय मायास्याय; शक्तेरङग. 
कायंत्वादन्यपद्धावः शङ्कनीयः । आत्मशक्तेतवनावस्तुतेन च मायायाः एृष॑णणनान. 
हैत्वात् । न हि भयेभ्यो जीवितं प्रयच्छन्तः खामिनस्तवेतद्धनं त्वदीयशक्तेशचैताव- 
दिति विभज्य गणयन्ति । नप्यक्स्तमूतं चन्द्प्रतिमविम्बादिकमभिरक्षय द्रौ चन्दमपतौ 
वस्तुमूताविययेवं बुद्धिमन्तो व्यवहरन्ति । तस्मद्ङ्गीङृतायामपि मायायामात्नोऽखण्डै- 
करात्मतायां न कोऽपि विघ्नोऽक्ति । ईदृशः स यदि तत्रापि जगदनुवतैत तदानी 
व्यर्थोऽयमग्रशव्दप्रयासः स्यात् । सामानाधिकरण्यं तु बोँधायामप्युपपद्ते । यस्त्वदी- 
यश्वोरः स॒ स्थाणुत्वं बाधदशेनात् । तद्वदत्रापि यज्जगच्तेनदानींप्रतिमापते तज्न- 
गन्न भवति क त्वलवेयेवं योजनीयम् | नन्विदानीमपि तद्या नेदं जग्कित्वा- 
तमेव । बाढम् । तथाऽपि वुमृत्सोमृदस्य नगक्तप्रलयद दरयादनुमवगिरोभ्नमो मा 

मदिति सटः प्राचीनकाल उपन्यस्यते । काठस्यापि सृ्न्तमीवात्काछवाचकोऽगरश- 
व्दोऽनुपपन्न इति चेन्न । परप्रधिद्धबनुपरणाथैत्वात्। परप्रपिद्धया परते बोधनीय इति 
न्यायः । पर्य तु बुमृत्सोः पूवष्टिवतैमानपृषठम॑धय प्रल्यकाल्परतिद्धिरस्यतस्तदीय- 
माषया बोधधितुमग्र इत्युच्यते | अनेनैव न्यायेनाऽऽत्माऽऽप्ीदिति शब्दहयं परपरति- 
द्वया योजनीयम् । अन्यथा पुनरक्तिपरिहाराय शब्दद्वयस्यथमेदेऽङ्गीकृते सति पत्ता 

विरिष्ट आसमतयेवं परतिमाप्ादलण्डर्भतवं हीयेत । शरुतस्वात्मशन्दपच्छन्दौ परया. 
यत्वेनाभिमतो । अत ९एव--“ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आरीत् " इयस्य स्थाने 
छन्दोगाः--“ सदेव सोम्येदमग्र आपतत् ”» [० ६। ९। १ । | इति ठनि । 
सवथा सर्मेदश्न्य आत्माऽत्र विवक्षितो न तु हिरण्यगमारिरछकिक आतमा । 

व 

एतच तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितम्-- 

“आत्मा वा इदमित्यत्र विराटूस्यादथवेश्वरः । 
मृतमृष्नेशवरः ्ागवाानयनाद्विरद् ॥ 
मृतोपसंहतेरीशः स्यादद्वैतावधारणात् । 
अर्थवादो गवादुक्तितर्यात्मत्वं विवक्षितम् ॥ 

५ आत्मा वा इदमेकं एवाग्र आपीत् ” इलनत्र विरेदूस्यादथवेशचर इति पदेहे 

विरदिवाऽऽत्मशब्दवाच्यो नेश्वरः । कृतः । ५ सत ईषत लोकानुसपृने " [ ए आ 
२अ० ४ ख० १] इति पञ्चमूतसृषटिमनुक्त्वा छोकमत्रमृष्टमिधानात् । इश्वरथ- 

१ग्. श्रकमाः। २क. ख. 'थगमिधाना . ३क. ख. बाध्यतायाः । ४ ग. “भौवसद्धावां ॥ 

५ घ्. ड. शप्परबु" । ६ ग. श्य बु" । ५ ग. "तेवाऽऽ्म' । ८ क. स, ग, न्ति । सवम । ९ ख. 

ग. °राड* । 



१६० श्रीपत्सायणाचायेपिरचितमाष्यसमेतम्- [रेदवितीयारण्यके- 

करणेषु तैत्तिरीयच्छन्दोगादिषु मूतमृष्टयमिधानदशेनात् | “ ताम्यो गामानयत् " 
[एे० आ० २ अ० ९० १] इति चोक्तं गवाद्यानयनं शरीरिणो विराजो घटते 
न त्वकरीरस्य परमेश्वरस्येति प्रति व्रूमः--“ एक एवाग्र आपरीत् " इलयद्वेतावधार- 
णादीश्वरोऽतराऽऽत्मराव्दार्थः । तथा सति श्राखान्तरोकतमूतमृषटिरत्रोपंहतुं शक्यते । 
यतु गवाद्यानयनं तदर्थवादरूपम् , तद्वदनस्य स्वातक्येण पुरुषा्त्वामावात् । अथ 
भूताथैवादत्वं मन्येथास्तरिं विराडादिद्रारा परमेश्वर एव गवारिकमानयतु । श्रूयमाणस्य 
गरवौनयनादिपरपश्चस्य पैस्याथैवादते श्रतेषिवक्षितोऽयेः कोऽपि न सिध्येदिति चेन्न । 
जीवन्रहैक्यस्य विवक्षितत्वात् । “ आत्मा वै "” इत्युपक्रम्य ^ प एतमेव पुरुषं बरह्म 
ततममपदयत्पज्ञानं ब्रह्म ” [ए आ० २ अ० ४ स ६] इत्युपसंहारात् । 
^ तस्मादीश एवाऽऽत्मज्ञन्दवाच्यः "| 

इत्थं पंग्रहेणाऽऽत्मतचं पतितम् , तचाध्यारोपापवादाम्यां प्रपशयते । तत्र « प्त 
इक्षत ' इत्यारभ्य “ अयमावप्तथः "” [ एे० आ० २अ०४ख० ६] इयन्तेन 
अन्थेनाऽऽरोपं प्रपश्चयितुकाम आदावारोपं संगृहति- 

स ईषत रोका खजा इति स इपा्टीकानसजत, इति । 
शात्मा षा इदमिलनेन सूत्रेण सूत्रितः स परमेश्वरः पएृषिव्यादीहटीकान्सक्ष्यामी- 

स्येवमीक्षत शलिणे विचारं नवान् । नुमो विरते । इत्थं विचा्यं॑स परेशवर 
इमा्टीकानषजत । यथप्यत्ाऽऽलवेति कैवं तत्स प्रकृतं तथाऽपि निर्विकारस्य 
जद्धावापच्यपंमवौच्छाखान्तरोक्ता मायाशक्तिरप्य्ादुकतेति दरषटवयम् । “ मायां त 
परकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् " [ श्वता० ४।१० ] इति हि श्रुलन्तरम् । 

५ इन्द्रो मायाभिः पुरुप ईयते ” [ऋण ते०म० ६ प° ४७ ऋ० १८] इति च। 
मायाप्रहितस्यापादानस्य विवकषितत्वाद्विवतवाद् एवाजाम्युपेतत्यो न त्वारम्भपरिणाम- 
वादो । यद्यपि “ टोकाज् सजे ” इलेतावन्मात्रविचरिण कटाठवनिमित्तकारणत्वमेव 
प्रतीयते तथाऽपि “ सोऽकमयत बहु स्यां प्रजायेय " [त° उ० २।१। १] इति 
शासखान्तरगतस्य स्वकीयनहुम।वविच।रवाक्यस्य गुणेपपंहारन्यायेना्रोपपतहारादुषा- 
दानत्वमपि पिध्यति । एतच भगवता व्यासेन पूत्रितम्-“ प्रकृतिश्च प्रतिन्ादष्टा- 
नानुरोधात् " [ ब्र° सु० अ० १ पार पू० २६] इति । योऽयं परमातमा 
नासो केवलं निमित्तमेव रिं तु प्रङृतिरुपादानमपि । कुतः । ५ येनाश्रुतं श्रतं 
मवति ” [ छन्दो०६ । १। ६ ] इत्येकविज्ञानेन सर्विज्ञानप्रतिन्ञाया 

१ग. घ. इ. चोक्तग"। २ग. "क्तम" । ३ क. ख. ददस्व । ४ घ. वादि ।५ग. घ. 
ट. र भतम । ६ ध. ड, सूचितं । ७ग. श्षणं। ८ ध. ड. "गदुद्धा। ५ क, 'वाद्वान्त । 
१० क, रोक्तमाः । ११ ख, ग. "ववाक्रयविचागस्य । १२ ग. ननुपरो" । 



अध्यार४्ल०१(२१)] रेतरेयारण्यकपू । १६१ | 
उषादानरूपदृष्टानतस्य चानुप्रारात् । तदेतत्मूत्रोक्तं स्वपक्षप्ताधनपरपक्षदषणपसेन 
सपृतिपादेन तकपादेन च प्रप्चितम् । सष्टव्यानां छोकानां मौतिकतन मृतव्यतिर$ 
णातमवादूतचषिरप्यत्रोपप्तहरणीया । ता चान्यत्ैवपान्नायते-“ तसा द्रा एतस्ना- 
दात्मन जाकाशः पमूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरभ्निः । अ्नेरापः। अच्यः प्रथिवी 
[ ते० आ० प्रण ८अ० २] इति| एतद्रीयतिचारश् द्वितीयाध्याये तृतीयपादस्य 
पूवमा प्रतिएादितः । परेश्वस्य सलयपषकखतादुतषटो टोकवृषटो वा संक्लव्यति 
रिक्तं पापनान्तरं नपिक्ितम् 1 अत एषान्पन् श्रये--“ सकामः सलयप्तकल्पः 
[ छान्द ८ । १। ९] इति । “ स तप्तप्ता । इर प्प्रमपनत » [तै* उ० 
२।१।१ | इयन्यत्र श्रवणात्तपोरूपपताधनमपेक्षितमिति चेन्मैवम् । नह्यत्र 
छच्छरचान्द्रायभारिकं तपः, करि तु सष्यसकलसय एव॒ ^“ यस्य ज्ञानमयं तपः) 
[ मुण्ड० १।१।६] इति श्रुयन्तरात् । संकल्पस्य निरस्कुशत्वान्नासतीश्वरस्य 
भूयान्प्रयाप्तः । तस्य च पकरस्प्य सलत्वाजगतो न मनोराज्यतुल्यत्म् | 

न ४४ ५ का 

ये ठाकाः परमेश्वरेण सष्टालान्लखनान्ना निदक्षयति- 

अम्भो मरीचीमरमापः, इति । 
एतेषां शग्दानां छोकवाचितप्रतिद्धेरमावास्छयमेव श्रतिव्यच््ट- 

अदोऽम्भः परेण दिवै श्रीः प्रतिष्ठाऽन्तरिपषं मरी. 
चयः पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः) इति । 

9 ण 

दिवं प्रेण दटोकस्योपरि महर्छोकजैनोढोकतपोलोकप्तललोका ये पनि याच 
द्यौः प्रतिष्ठा सर्वषां देवानामाश्नयमृतो चु्ोकोऽदोऽस्भ एततपर्मम्मःशब्दवाच्यम् । 
रोकेषु पञ्चमतानां प्ाधारणतेऽपि नटस्यास्मदुषरन्धियोगयत्वेन प्राधान्यममिप्रेया- 
दोऽम्भ इत्युक्तम् । उपरितनलोका्रष्िद्ररेणाऽऽगतमम्भ एवास्माभिः सक्दुपल- 
म्यते, न तु मूनान्तरम् । सूथमरीचीनामाधारत्वादन्तरिषलोको मरौचय इति 
शब्देनोच्यते । मृोकवर्तिनां प्राणिनां सरहप्ता स्रिपमाणत्वान्पररग्देन पृथिष्युप- 
रक्ष्यते । प्रथिव्या अधस्तात्पाताविश्ेषरूपा भोगमूमयो याः सन्ति ताः ्बाल- 
छोकवाधिमिनागादिमिर्सप्यमानत्वादाप इत्युच्यन्ते । 

५ 

लोकघटिमुक्तवा पालक्रामविन ठोकानां विनाशो मा मूिति रोकड दरेयति- 

स ईषतेमे छोका लोकपालाश्च खजा इति 

१. ठ. “नुसरणात् । २ क. च. ठ. शत्रैवाऽञ््ना ।३क. दपु । भ्र ठ निरिशति । 

५क.ग्. ध. “जनलोः)६ क. ख. शराप्प्राप्यमा । घ. इ. रप्यव्रमा 1 ५०क, ति 

फलकः । ८ ग. घ. "चकु" । 
२१ 



१६२ श्रीपत्सायणाचायंपिरचितमाष्यसपेतम् । [रदवितीयारण्यके- 

सोऽद्य एव पुरुषं समुदरलयाप्रू्यत् , इति । 

स परमेश्वरः पुनरप्येवं विचारितवान् । इमे खदु छकरा निष्पननास्तषां मोगस्या- 
नानामचेतनानां टोकानां रक्षणार्थं चेतन्टीकप।लान्देवान्पवैथा सक्षयामरीति । स 
विचारयुक्त ईश्वरोऽश्य एव जलोपलक्षितपश्चमूतेम्य एव पुरुषं परुषाकारं रिरे 
पिण्डं समुदधत्यामूैयनपूप कटिनमकरोत् । यथा कुलाललं इगि जलस्याधसता- 
दारा मदमानीय शोषथित्वा कठिनं पिण्डं करोति तर्देवायं विरटूपुरुषः समषटिूपो 
ब्रह्माण्डङूपस्य लोकस्य पालकः । 

[९ ^ क 

अथ तदवान्तरटोकपाटानां चेतनानामरन्यादिदेवतानां प्रष्टि दशयति- 

तमभ्यतपत्तस्यामितप्तस्य युखं निरमिव्त यथाऽण्ड 
मुखाद्राग्वाचोऽग्निनीसिके निरभियेतां नासिकाभ्यां 
प्राणः प्राणाद्रयुरक्षिणी निरमियतापक्षीभ्यां चक्षुश्च 
घुष आदिलयः कर्णो निरमिधेतां कणाम्यां भतरं 
भ्रोत्रादिशस्त्वहनिरभिश्रत त्वचो रोमानि छोमभ्य 
ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरमिद्रत हृदयान्मनो मन. 
सश्चन्द्रमा नाभिनिरमिच्त नाभ्या अपानोऽपानान्धृ्युः 
शश्र निरमिद्यत शिश्नाद्रेतो रेतस आपः) इति ॥ 

इत्येतेयतब्राह्मणारण्यककाण्ड द्वितीयारण्यके चतुर्थाध्याये परथपः 
खण्डः ॥ १ ॥ (२१) 

त॑ विराटपुरुष्देहमभ्यतपदमितसतत्तच्छिदरतद्वतन्दियतदमिमानिदेवताप्र्र्थं॑सम॒ 
परमेश्वरः पया्ोचितवान् । पर्याहोचनमेवर तप इति पूर्वमुक्तम् । अभितः पर्या्ोचि- 
तस्य विराटूपिण्डस्य ुखे छिद्रं निरभि्रत मुच्छिद्रं विदारितममृत् । यथा 
पक्षिप्पदीनां पक्तपण्डं भिन्नं मवति तद्रत् । तस्मान्मुखच्छिद्राद्मगिन्दियं निष्पन्नम् । 
तस्मचिन्दरिाद्िदैवता निष्पन्ना । एवमुत्तरपयायेप्वपि च्छिदरेन्धियदेवता म्याख्येयाः। 
प्राणो घणेद्धियम् । छोमदब्देन तदाधारमूनल निष्ठं सपशनेद्धियमुच्यते । हृदय- 
पष्टदरं कमलम् । अपानोऽधःपतचारी वायुः । रेतो गृ्येन्दियम् ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
मापये द्वितीयारण्यके चतुथाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ ( २१) 

१ क. ख. ग. 'पालकान्दे । २ ध. इ, "राजं विराट् । ३ ग. 'स्तटके ज ४ग, ्रदयं। 

५ क, ख. 'भ्दिवं । 



अध्या ०४ ०२(२२)] एेतरेयारण्यकम् । १६३ 
अथ द्वितीयः खण्डः । (द्वाविंशः ) 

इद्दियाणाममिमानिरेवतानां च सृषटिरुका । अथ तापं देवतानां मेगेयेग्यास- 
दरीरपृषटि किवक्षप्तपोद्धातत्वेन कुलिषाप्तयोः पृष्ट दरीयति- 

ता एता देवताः ष्टा अस्मिन्महल्णत 
भ्ापतंस्तपश्चनापिपासाभ्यामन्ववाजैत् ) इति । 

या दनदियतदमिमानिदरषतास्ता एताः खृष्टाः स्योऽसिमन्पवेक्ति महण समु- 
द्रवदलन्तविस्तृते विराडूरेहे प्रापतन्प्रकरपेण पतिता अमवन् । तँ वनदियतदेवताधि- 
नभूतं विराइरेहं शवुतिपिपासाभ्यामन्ववाजेदरनुगमितवानपंयोनितवानित्य्थः । 

अथात्पदेहसष्िमाह- 

ता एनमघरुवरन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्पतिष्टिता अन्न. 
मदापेति ताभ्यो गामानयत्ता अदरुव्र वै नोऽयमलमिति 
ताभ्योऽ्वमानयत्ता अघरु्नन वे नोऽयमलमिति ताभ्यः पुरः 
षमानयत्ता अद्रुबन्त्सुडृतं वतेति पुरुषो वाव सुतम् , इति । 

ता विराइ्रेहे पतिता इन्धियामिमानिन्यो देवताः सषटरं परमेश्वरं प्रत्यवमघरुवन् । 
मोः परमश्वरायं विरासहोऽ्माकं मोगक्षमो न् मवति । अतिपरोदं तं॑विराद्धैहमा- 
पूर्व तत्र प्रतिष्ठां प्रापु वयमपतम्थाः । अन्नं चैतदेहप्यातं सेपादपितुं वयमप्मथोः । 
अतो यस्मिन्नल्मशरर परतिष्ठिताः सत्यो वयं तदेहपयीप्मन्नमुं शक्ता मवामस्ता- 

दशमायतनं शरीरं नोऽस्मदरथं प्रजानीहि, अवधारय सेपादयेदयथेः। ततः परमेश्चर- 
स्ताभ्यो देवताभ्यो भोगाय गेदेहमानयत् । ताश्च देवता अब्रुष्नोऽस्माकमयं देहो 
नेवालमूपर्तनानां दन्तानाममवरिन दुवादिमूषस्योत्लातुमशक्षत्वात् । अतोऽयमपि 
गेदेहसिष्ठ, इतोऽन्यमप्युभयतोदन्तं देहं सूनेत्येवमलवन् । ततः परमेश्र्तदथे- 
मश्वमानयत् । ताश्च देवता विवेकक्ञानामावाद यमश्वरेहोऽपि न पर्याप्त इत्ुक्तवत्यः 
ततः परोश्वरस्तदरथं विवेककतपननंपुरुषदेहमानयत् । ताश्च देवतासावता परितुष्ट 
जश्चर्वाचकेन च बतशब्देन स्वकीयं परितोषं मूचयन्त्यः पुष्रु कतं परधरेणेलय- 
रुवन् । यस्मान्मनप्यदेह एव विवकज्ञानपतपत्तः । तथा च पूवमुदाहतम्-“ पुरषे 
तवेवाऽऽवि्तरामात्मा प्त रि प्रज्ञानेन पेप्ततमो विज्ञातं वदति विज्ञातं पयति वेद 

श्वस्तनं वेद ोकाटोको मर्यनामृतमीपातयेवं पपन” [ए० आ० २ भ० \ स° ९. 
इति । तस्मान्मनष्यदेह एव सुकृतमित्यनेन शब्देन परितोषयोतकेन वतुं याग्यः । 
9 

१ क, ग्मोग्या। २ ग. ष्देहेपः। ३क.ख.घ.ढ. नंनोऽ। ४ क.ख. "वमनु । 

५ ग, "तु, अतोऽ" । 



१६४ श्रीपत्सायणाचायविरवितमाष्यसमेतम्- [र द्वितीयारण्यके 

$रपुथेषु मोगकषमशरषु देवतानां प्रेशवेधरररणं ददीपति-- 
ता अत्रवीच्थायतनं प्रविशतेति, इति । 

यसिन्नायतने दद्र यदिनद्धियमुत्पननं य। चामिमानिनी देवतोत्पन्ना तदायतनमन- 
तिक्रम्य हे देवताः प्रवित् । 

देवतानामित्थमनुज्ञतानां प्रवेशं दशैयति-- 
अग्नबाग्धित्वा पुसं प्रािशद्रयुः प्राणो परतवा नासिके परारि 
ददादिलश्घुमूत्वाऽक्षिणी भाविशदिशः श्रोत्रं भरता कर्णौ 
पराविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भूता त्वचं प्राषि- 
हशन्द्रमा मनो ग्रा हृदयं प्रादिदन्परत्युरपानो प्रत्रा 
नामि प्राविश्षदापो रतो प्रता शिश्नं प्राविशन्; इति । 

योऽयमश्निवीगिन्दरियामिमानी देवः सोऽयं वागधत्वा वागिन्दिय एवान्तभृय पुख- 
च्छद्र माबिदात् । एवमुतरत्रापि योज्यम् । , न सदु वागादिष्वन्दयेणम्पादिदे- 
वताः प्रद्क्षमुपर्टम्यन्ते । नापि देवताभिरनमिप्ररितानामिन्दरियाणां खखविषयग्रहण- 
साम्यम । एतच्च भगवता व्यासेन भूतरतम्--“ ज्योतिराचधिष्ठां तु तदामन- 
नात् ” [ ब्र० सू० अ०२पा० ४ प° १४] इति ज्योतिरादिभिरम्यादिदैवतैर- 
धिष्ठानं वागादीद्धियाणां त्ररणमम्युपगन्तम्यम् । कुतः । तदामननात्तस्य देवतप्रेरणस्य 
“५ अश्निवाममत्वा ” इलयादिना श्रूयमाणत्वात् । यथाऽयं विचारे द्वितीयाध्यायस्य 
चतुथपादे सैत्नितः, एएषमन्येऽपीन्धियविषथा विचारास्तसिन्पादे व्रटव्याः । 

षलिपाप्ोविराद्धेहे नियतस्य स्थानविरोषस्य पवेमश्रवणातकृत्खकशरीरे प्रवेशं 
दरीयति- 

तपररनापिपासे अब्रतापायाभ्यापमि प्रजानीहीतिते 
अत्रवीदेतास्रेष वां देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यौ 
करोपीति तस्माधस्ये कस्ये च देवताये हवि- 
ह्यते भागिन्यापेवास्यामशनापिपासे भवतः, इति ॥ 

इटयेतरेयव्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके चतुर्थाध्याये 
द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ (२२) 

ये क्षुतिषापे परमेश्वरेण विराद्देहे परयोजिते ते उमे परमेश्वरं प्रति खां स्यान- 
विशेषमनुगृहणिलयद्तताम् । ईश्वरस्तु स्थानवरिरोषमदृष्टवा वायुम अष्येतास्रेवाम्या- 

१ ग. श्ृ्िषु ।२क. ख. ग. देवानां । ३ग. शरणां द्। ४ ग. “लक्ष्यन्ते । ५ ग, श्रेताना 
६ ग. स्ववि" । ७ क. द्रदीतम्। < ग, ददिदेतरैरः। ९. इ, चिन्तितः! १० घ. ड. "यिः । 



अध्या०४स ०६२३) ] पतरेयारण्यकम् । १६५ 
दिदेवतास्वामजामि, ततस्तासतेव भागिम्यौ विषयविमागयु्ते करोमीय्रवीत् । 
यस्मदिवमीश्वरेणाक्तं तस्माहयोके यस्यै कस्या अप्यम्यादिदेवतायै हविगृह्ते मभ्य 
वतु समप्यतेऽप्यामम्यादिदेवतायामेे षुतिपाते मागयुकते एव भवतः । अभ्चिवाया- 
दिदेवतानां शरीरेष्वप्याहार्तीकारे शुिपापयेरिव तृिरमवति । तथा मनुप्यसरी- 
रेऽपि चकुरादिदेवताये हविःखीकरे कषुषिपाते तृप्यतः । यद पात्रे पतितं समीचीन. 
मन्नं मोक्तकाम आदरेण परयति तदानी मोग प्रल्याप्रैतवात्परितोपेण मनति 
तृष्णा शं न्तेव भवति न तु यथापूर्वं बाधते । एवमयन्ःप्रियात्रवातध्रवणस्तरीनादौ 
यथोचितं तृतिटेशो दर्टग्यः । तदेतत्स देवतासु कषुतिपापरयोर्मागोपेतत्वम् ॥ 

इति भीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदार्प्रकाश देतरेयत्राह्मणारण्यक- 
मापये द्वितीयारण्यके चतुधीध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ ( २९) 

मथ तृतीयः खण्डः । ( त्रयोविंशः ) 

यानि मोगाद्यधिष्ठानानि गवाश्वपुरूषारिशरीराणि यानि च मोगकरणानि वहयारि.- 
देवताधिष्ितानि वाक्चषुरादीनि गवादिरेहेषु प्रिषटानि तानि सवाण्यमिधाय मोगणप्- 
षिममिविधत्ते-- 

स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकषपालाश्वाक्तमभ्यः खजा 
इति सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्या पूति 
रज्ञायत या वै सा प्ूतिरजायतान्ं वै तत्, इति । 

स परेशवरः पुनरप्येवं विचारितवान् । ये एथिव्यादिोका ये च ठोकपालाः 

तेन्दियदारीरवतौरपास्ते स्वैऽपीमे घष्टाः खद्वतः परमेशवरसेषामनरमन्तरेण जीव- 

नापमवदितदर्थमननं सक्षयामि, इति विचायान्ननिष्पादनाथ तत्कारणमूतानि जरपधा- 

नानि पश्च मूतान्यभ्यतपत्सवैतः पयीटोचनमकरोत्] दशाज्नलपदिताेव्ाद्रीहादयो 

जायम्तामीदशानि मुषकादिशरीराणि माजौरादौनामननमूतानि नायन्तामिलव् पकर 

कृतवान् । ताभ्योऽद्वयो जरोषहक्ितमतेम्यो बीहियवादिरषा मूषकादिर्पा च रूप" 

रजायत । ततर व्रीहियवादिमुतिर्मनष्याणामन्नं तैरचमानत्वात् । तथा मृषकदिमूतिमी- 

जौरा दिमिर्मानत्वात्तषामन्नम् । 

अन्नूष्िमुक्तवाऽन्वयव्यतिरेकाम्यां तरस्वीकारपाषनं निश्िनाति-- 

तदेनत्छष्ं पराञ्यनिषांसत्तद्राचाऽजिषृषततन्ा- 

१ग. भयप्रः। २ ग, 'न्नत्परिः। ३ ख. ग. शान्तेव । ४१. इ, ग्योमोगो' । ५ ग. 

ध. "तादिरू' । 



१६६ भ्रीमरसायणाचायंविरचितमाष्यसपेतप्- [रद्वितीयारण्यके- 

दाक्रोदराचा ग्रहीतुं स यद्धेनद्राचाऽगररैष्यदमिनग्याहूत्य हेवात्र- 
मन्रप्स्यत्ततमाणेनाजिधृक्ष्न्नाशक्रोखाणेन ग्रहीतुं स यदध 
नसाणेनाग्रहैष्यदमिपराण्य रैवान्नत्रप्स्यचकषुषाऽजिधृष्ष- 
तन्नारक्रोचक्षुषा ग्रहीतुं स यद्धनचक्षाऽ्रहेष्यददृष्टा- 
दैवान्नपतरप्सयत्स्टोत्रेणाजिधूष्तत्तनारक्रोच्छत्रेण ग्रहीतुं स 
यदधनच्छरतेणग्रहैषयच्छरृतवा हेवानमतरपस्यतत्तचाऽजिषू्- 
तन्नाशक्रोचचा ग्रहीतुं स यद्धैनचचाऽग्ररष्यत्सष्टा दैवा. 
ज्नमत्रप्स्यत्तन्मनसाऽनिषृक्षत्तन्ारक्रोन्मनसा ग्रहीतुं स यदे 
नममनसागरहैष्यदध्यात्वा दैवान्नमनप्स्यत्तच्छिश्नानिषृष्षः 
तत्नारक्रोच्छिश्चिन ग्रहीतुं स॒ यद्धेनच्छिशनेनाग्रहेष्य- 
विज्य हेवान्नमतरपस्यत्तदपानेनाजिधृक्षत्तदावयत् , इति । 

यत्यष्टमननं त्रीहियवारिके मृषकादिकं च तत्र व्रीह्यादयन्नस्य स्वकीयवधविषयविवे- 

कन्ञानामवाद्वन्तुभप्तमथेत्वाच् नासि जनात्पहायनम् । यत्त मूषकादिषूपं तदन्न तदेत- 
नमाजोरादीनां मोक्तणां ्ववधहेतुतवं निधि तेभ्यः पराद्चलं पदयजिधांपदतिश- 
येन ईन्त गन्तुमैच्छत्लछायितु प्रारभतेदर्थः। परायितुमुचुक्तं तन्मुषकादिरूपमनन 
ष्टा मोक्तृ्वगो मानीरादिरवागिद्धियेण अरहीतुमैच्छत् | ततः सरवप्रयलेन वागिष्धियं 
्रयज्ञानोऽपि तेन तदं प्रहीतुं नाशक्रोत् । इदानीतनोदाहरणेन सृष्टिकाीना 
त्दृशक्तिः स्पष्ठी क्रियते-त मोक्तृवगं आदिमृष्टिकले यवैतन्मूपकादिर्ूपमननं 
वाचा गृहीयात्तरेदानीमपि भोक्ता तदन्वाच्रैः शबरी दशमित्ुक्तिमत्रेण वप्त 
भवेत् । न हि वागिन्दरियस्यामिध्यानम्यतिरेकेणाऽऽकर्षणपतामध्यं किचिदपि । न चैव- 
मज्वाचकशब्दोच्।रणमात्रेण तृतिददयते, तस्मात्सटिकाटेऽपि वाचोऽत्र शारपराम्य 
नालीत्यनुमेयम् । प्राणिन वगेन्धियेण, एतदारम्य रिश्ानेषु षटसु पयायेषु पृतैव- 
द्यास्येयम् । अभिप्राण्याऽऽघयेल्यथेः । अनापानशम्रेनान्नस्य युखनिटादन्तःपरवै- 
ररपं निगरणं कुर्व्नमतपखो यो वायुः सोऽभिधीयते । तेनापानेन तदनं म्रहीतुमे- 
च्छत्ततस्तद् तपमावयजम्राहारितवान् । 

अन्वयन्यतिरेकाम्यां वायोरेवान्नग्रहणप्ताधनत्वं निश्चित्य दाव्या्थं॑वायु प्ररोसति- 

सेषोऽन्नस्य ग्रह यद्रायुरजायुव एष यद्वायुः , इति । 
मुखविलादन्तःपतचारी वायुरिति यदसि स एषोऽन्नस्य ग्रहो ग्राहकः । अय- 

१ग. "स्ति पला । २ग, “देव माजाः। ३ क. हन्तुमेच्छदरन्तु पला । ४ ग, द्दन्नश' । 
५ ग, ध. "शन् । 



| 

अध्या० ४स६(२३)] एेतरेयारण्यकषम् । १६७ 
मरथोऽस्वमिवतिद्ध स्यथ | भचायं वायुरनायुत, अन्नद्वारेणाऽऽयुष्यहेतुरेव | 

अनरपेन हि प्राणो देहे बध्यते । अत एव वाजसनेयिनः शिङुत्राह्मणे राणवर्णनप्र 
सावि-- "अन्नं दाम [ वृह० २।२; १] इति वाक्येनाच््य प्राणबन्धनरजनु- 
तवमामनानि । तथाऽचवन्धनशेषिल्ये तति जीवय देहपरित्यागं तदशान्तमामनन्ि, 
त्था--“ आम्रं वोदुम्बरं बा पिप बन्धनातमपुच्यत एववायं पुरुष एम्योऽ- 
केभ्यः संप्रमुच्यते ” [ वृह° ४ । ३। ३१ ] इति । अततवन्धनपयुक्तस्य प्राणा- 
वस्थानस्याऽऽयुहतुतवं लोके प्रतिद्धं कोषीतकिनः पमामनन्ि--“ यवद्धयक्षिज्श- 
ररे प्राणो व्तति ताक्दायुः ” [ कोषी० ६।२] इति । तरेतत्स्ममिपरेयान्ायुवी 
एष इत्युच्यते । 

भोगाधिष्ठानभोगपताधनमेग्यमोगानां सृष्टिममिधाय मोगखामिनं दशयितुमीश्वरस्य 
विचारमाह- 

स ईक्षत कथं निदं महते स्यादिति, इति । 
$ 

यद्रिदं देहेन्द्रियतदभिमानिद्रवतद्रीयान्तत्सीकाररूपं व्यवहाग्जातमसि तदिदं 
स्वं महते भोगस्वामिनं जीवरूपं मां तिना कथं नु नाम स्यान्न कथं चिहुपपचते । 
न हि नगरस्वामिनं राजानं विहाय पुरस्य वा॒पौरजनानां वा रचना श्ोमते । तसमा. 
दोगस्वामिना मया जीवरूपधारिणा देहे प्रवष्टव्यमित्यथैः | 

्रवेशद्वारविचारं दशेयति- 
स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति, इति । 

द्वावत्र प्रवेशमागौं वीराप्रं मृधि ब्रह्मरन्ध्र च। तयोरध्ये तरेण केन मर्गिण प्रप्र 
प्रविशानि । 

^“ कथं नु ' इदमिति वाक्येन जीवप्रेश्य देदेन्दियम्यवहारपाठनकपं प्रयोननं 
[> (4 

विचारितम् । इदानीमात्म्रोषरूपस्य प्रयोजनान्तरस्य विचारं दशेयति- 

स॒ शतत यदि वाचाऽभिव्याहृतं यदि प्राणिनामि- 
प्राणितं यदि चघुषा इष्टं यदि शोत्रेण शरुतं यदि 

त्वचा सृषं यदि मनसा ध्यातं यद्पानेनाभ्यपा- 

नितं यदि शिश्नेन विखष्टपथ कोऽहमिति; ति । 

मां खामिनमनपेक्य वागादयोऽमिव्दनादिव्यापरिषु स्वतत्राः कीरः स्युदानी- 

पहं को नाम स्यां न कोऽपि मेयम् । अस्ति कश्चिदेष देहादिन्यतिरिक्तशिदात्मा । 

१क.ग. ण्दिदै।२घ. ड, "न्वियं तः। ३ क. वतान्न । स. '्वतादावत्न' । ध, इ, 

“वतयाऽऽदावन्न' । ४ ध, ह. पदाप्रं । 



१६८ भ्रीमर्सावणाचायविरवितमाष्यसमेतम्- (रद्विीयारण्यके- 

स च परब्रह्मच्वमाव इत्येवं कश्चिदपि न जानीयात् । यदा त्वहमेव सव्यापाराणां 
कती वागाद्यप्तु मया प्रेरिताः सन्तोऽभिवदनादिक्रियः कुयुस्दानीं वागादिकरणको 
व्यापारः पकर्तृको मवितुमहति करियात्वाह्ोकप्रतिद्धैगमनादिक्रियावदिति मम 
पद्धावोऽनुमातुं शक्यते । ोऽयमनुमनिनाऽऽतमपद्धाव उषस्तव्राह्मणे पमान्नातः- 
“५ यः प्राणेन प्राणिति प त आत्मा पवन्तरः " [ बृह० ६। ४। १] इति। 
तस्मादात्म्रोधोऽपि जीवह्पप्रवेशस्य प्रयोजनम् । तदेतदमिपरतयन्यत्र श्रयते-- 
^ हप ह्पं प्रतिषटपो बमूव तदस्य सूपं प्रतिचक्षणाय ” [ ऋ० पं० म० ६ पूर 
४७ ऋ० १८ ] इति । [ एवं ] प्रवेशद्वारं देरेन्दरियारिपानखात्मावबोधद्ये प्रवे. 
प्रयोजने च विचारितवान् । 

अथ प्रवेशो दशेयति- 
स एतमेव सीपानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत, इति । 

पर्वं ५ तं प्रपदाम्यां प्रापद्यत " [ ए० आ०२अ० १ ख० ४ ] हृयत्र प्राण- 
रपक्रियारक्त्युपाधिक्र्य पादाग्रे प्रवेशोऽभिहितः । इदानीं ज्ञानशक्त्युपाधिकस्य 

४५ [> भ भ ॐ [~ १ भ ०० न् ॥ ० ¢ 

मूभमध्यग्थितच्छदे प्रवेशोऽमिधौयते । यथोक्तविचारोपेतः स परमेर्वर एतमेव मृष- 
मध्यमागमेव कपालकतधिद्पं सीमानं स्यानविरेषं पिदायं च्छिद्रं कृता तच्छिद्र- 
पया द्वारा ज्ञानश्क्तिप्रहितः सन्देहमध्ये प्राविशत् । यस्माज्जञानोपाधिकस्य मूधमध्य 
प्वेशस्तस्मानमूर्धनि ज्ञनिन्दरियवाहुस्यमुपटम्यते । करियादक्तयुपाधिकस्य पदमे प्रव 
शत्कण्ठादषामागे कर्मन्द्ियबाहुस्यमुपलम्यते । 

मूषेगतं प्रेशद्वरं प्ररे्ति- 

सेषा षिहतिनाम द्रास्तदेतमान्दनम्, इति । 

अशिश्रोत्रादिगोढकानां मृत्यादिस्थानीयेशव्ुरादीन्दियेरधिष्ठितत्वत्छामिनः स्वस्य 
प्रवेशारथमप्ताधारणं विचिद्रारमपेक्ितमिलमिप्रेत्य प्रीतिपुवैकं विदारितत्वादिकमुत्करप 
प्रकटयितुं तस्य द्वारस्य धिहतिरिति नाप संपन्नम् । तेन द्वारेण निगेतस्य बहमरो- 
कप्रातिदरारा मुच्यमानत्वादानन्दहेतुत्वेन तदेतद्रारं नान्दनमित्युच्यते । 

शरीरे प्रविष्टस्य सेचारस्थानानि तेप्ववस्थाविरेषांश्च दरीयति-- 

तस्य जय आवसथाल्लयः स्वरा अयमा- 
वसथोऽयपावस्थोऽयमावसतथ इति, इति । 

१क. ख. "धिद्धिग* । २ ग. 'द्रवासनाः । ३ क. श्टोऽत्राभि। ४ क. ख. ग. श्वरः सणए। 

५ ग, "च्छिद्रह्पद्रा" । 



अध्था०४०द) एतरयारण्यकप् । १६९ 

यथा महाराजस्य कोडाथमपयथोमविन वतमानाः प्रापरादस्य ममयो निर्पीयन्त 
एवमह्या र ऽत्तनः सरसम करडा त्रय आव्रप्तथाक्लीणि स्यानानि निर्मितानि । 
त्रिषु स्थानपु त्रयः स्रभ्मास्तनाऽऽत्मनावदलेक्रयने। अयमवकस्षथ इत्यादेना नेत्रकण्ठ 
हदयार्योनि स्थानानि हस्ताग्रग प्ररद्धने । तेवु हि जागरणाधयस्यानां निष्पत्तिः । 
तथा च ब्रह्मपानेपच्ान्नायत -““ नत्रस्थं जागरितं त्रि्यात्कण्ठे सखभ्रं समादिशेत् । 
पुपुत्त हृदयस्थ तु ' [ ब्रह्मप० ३ ] इति । जागरितारीनां महाराजस्य प्राप्ताद- 

थे क्री ञवम्जीवक्रादाह्पतं केव्ररयोपनिषध्यान्नायते - 

““ठयनत्नपानारिविचि त्रभोगै स एव जाम्रत्परितषिमेति । 
स्वमरपु जीवः सृषदुःखभाक्ता स्मायया कसितविशवरके ॥ 
सुपृिके सकले विने तमोभिमतः खरूपमेति। 
पुनश्च जन्मान्तरकमयागात्प एव्र जीवः स्वपिति प्रद्धः | 
परत्रये क्रडति यथ जीवस्ततस्तु नतं पक रिचित्रम् 

[ कैव १२] इति 

ननु जागरणमुपुतयोः स्वम्नदन्यत्वे त्रथः सप्र इत्ययुक्तमिति चेन्न । स्म्रक् 
णेपेतत्वात् । व्रियमानं वम्तृन्ं तिरोधाय समुततत्नोऽन्ययीप्रतिमापतः घप्र इति 
तक्षणम् । जागरणपुपप्तयोरमि विद्यमानस्य त्रहमतक्तस्य तिरोधानेनान्यथामूतस्य 
जीवतस्छस्य चावमाम इत्यसि लक्षणम् । तम्मह्ोकमिद्धस्य स्वपरधयेकरसेऽपि लक्ष- 
णतिद्धाः खप्नाञ्चयः । त्रय अव्या इत्यनेन पिनृशरौरमतृशरीरष्शशरहूपाणि वा 

्ोणि स्थानानि दयन । तथाचोपरितनाध्याये प्रयश्चपिप्यो । सेनारो द्विविषः। 
दैनरिनव्यवहारो नन्मान्तरस्वीकार शेति । तत्र दैनेदिनत्यवहारस्य नेत्रादीनि स्थानानि 

त्मान्तरष्यतव्रहारस्य पितमानस्वीयरारोराणि स्थान | इतिशब्दः पपा- 

रृष्पप्याध्यारोपग्रकरणस्य प्तमाप्यभः । 

अथापवादुप्रकरणाभं पंकषिप्य ददेयति-- 
स जात भतान्यामवग्यख्पात्करपदान्य वावदिषरि 

[की 

स॒ एतमेव परुषं तव्रह्यततपपप्रह्यत् ; इति । 

स॒ परमात्मा जातो देहप्रवेरोन जन्ममरणजागरणघ्ठमनमृषृक्ि पपरी 

सन्कराचदाश्वरानमरहादगरुरल्तेप्र्तदिनि च भतान्पकारा प्राणनन्चामन्षरय- 

१६. ङ, भागेन । २ क. ख, (मानप्राः। ग. "मानघ्य प्रा २३घ.ड. निद) कस. 

हृदिस्थं विद्यादिति । ५४. घ. श्यक्री। ६ क. जीवो ज्ञात । धर इ, [बवकष्यन्त । ८ क! 

न्व. निश्रीणिजः।९क, र् करतः । 

२२ 



१७०. भ्रीपरपायणाचायविरवितमाष्यपमेतम् - [र द्वितीयारण्यके- 

सतो केन ज्ञातवान् । दर्यमानान्धाकाशारीनि भूतानि प्राणदेहाश्च कुत उत्प. 
दन्ते केन वा रक्ष्ये कस्तिन्वा प्रीयन्त इत्येवं शाच्ं॑वित्रिच्य पवस्य पपारस्य 

मायाकसितलाद्रैव प्रष्यापि व्तुतत्तं तस्मादिह जगति गरि वा वम्तु त्रह्मणोऽन्यद्ा- 
वदिषद्वरिप्यामि न किचिदपि ् ह्मभ्यतित्कितया वक्तु शक्तीति निश्चित्य स जीव 

एतमेव शरीरे प्रविष्ट पुरुषं चिद्रूपं साक्षिणं रह्म पयत् । त्र्मतेन निश्ितवान् । 
कीदशं त्रस ततममू । एकलङारो टतः । अतिशयेन ततं विस्तृतं तततमम् । द्यस्य 

परवेप्य जगते दर्टुनीवस्य च ब्रहैव तच्चमिलयपवादप्रकरणस्य सर्व्य तातपयाथैः । 
यथोक्तं ब्रह्मपाक्षात्कारं नापनि्ैचनेन प्रश्ं्तति- 

इ्दमददीमितीरे तस्मादिद्रौ निद्र इ पै 
नाम तमिदन्द्रं सन्तपिन्धर इत्याचक्षते परोक्षेण परो 
कषपरिया ड्व हिदेबाः परोक्षपिषाहूवहि देवाः) इति ॥ 

इत्यतेगव्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके चतुथाध्याये 
तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ (२३) 

इति बदवुचत्राह्मणारण्यककाण्डे दि तीयारण्यक 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

शारीरे परिष्टः स जीवात्मा व्रह्मामलं मा्षत्कृलयेदपदशमिति वक्येन छकी- 
यमथरोक्षानुमदं प्रकटयन्परितुनोष । परितोषद्योतनार्था पुतः । यस्मारिरमदर्शमित्यु- 
्तवास्तस्पादिदरं दषटमित्यनयेव ्युत्या सोऽय परिदन्द्र इति नाम प्रा्ठवान् । तस्य 
नाञ्च निवचनानुमरिण योग्यतलपरमिद्धि चोनयितुमिदन््रो ह ब नाम्युक्तम् । नच 
लोके परमश्वरमिन््र इयय व्यवहरन्ति न चिडन्द्रमिनि शङ्कनीयम् । परमार्थतो यथो- 
करीदयेदनद्रमेव सन्तं परोक्षत्वाथमेकमततरं व्रिरोप्येन्र इत्येव प्यवहनत्वात् । नापि 
परोक्षत्कीयध्यं शङूनीयम् । यस्ाहे गाः पूज्याः सव स्करीयं नाम गृहं कृतवोपाध्पाया 
आचायी इत्यादे परेक्षनामन्यव प्रीतिं वनि । दिशब्देनासििन्र्थं ोकप्रपिद्धि- 
ईक्षिता । अम्याप्तोऽध्यायप्रमाप्लैः ॥ 

इति श्रौमत््ायणाचायविरचिते माधग्रीये ेदाथप्रकाश रेनरेयत्राह्मणारण्यक- 
मध्ये द्वितीयारण्यके चनुौध्यायर तुनीयः खण्डः ॥ ३ ॥ (२३) 

हृति श्रीपर्ायणाचायमिरयिते पाथ्ीये वेदायेपकाश् रेतरेयव्राह्मणा- 
रण्यकभष्ये द्वितीयारण्यके चतुर्थाञ्ध्पायः ॥ ४ ॥ 
~~~ -~~ ~~ ---~-~ ^ मा न 

१ क.ख.ग.निप्रा।२ग. ध, टचि" ।३ ग, ्टीकतः। ड घ. दर. "क्तनीत्ये' । 

५ क, न्द्रभिल्येष । 



भथ द्वितीयारण्यके पथमोऽध्यायः। 
तत प्रथमः खण्डः । ( चतुषिशः 

“ मध्यारोपपत्रादाम्यां निप्प्पन्चं प्रप्ते । 
शिप्पाणां बोषतिद्धवर्थं कृनतैः करिपतः क्रमः | 

इति पूर्वाचार्य! कत्छवेदान्तानां ताल सगृहीतम् । वैदेवात्र चतुर्थाध्याये वि्य- 
टमुदीरितम् “अत्मा वा इदमेक ए्ग्र आप्रीजान्यिचन मिषत्" [२० आ०२ 
स० ४ खम { ] इत्येतननिप्मपञ्चव्रह्यत्स्य प्रतिपादकं सत्रम् । तस्य सत्रस्य 
मवतरोधयितुं “ त दक्षत टोकाज् सुने " [रे० आ०२ अ०४ख० १] इलया 
रभ्य “ अयमावप्तयः ” [ए० भ०२अ० ४ ख० ६] इयन्तेन ग्रन्थेन कृत्ल्र- 

प्रप्चस्याध्यारोषः प्रतिपादितः । ब्रह्माण्डस्य मध्ये य एने चतुरश्च लोका यगैताश्चो- 
कानात्मकरीरत्वेनामिमन्यमानो विराटो यानि 4 तदेहचचद्रेषुतत्रानि वाकचक्षु- 
द्यामि याश्च तदेद्धियाभिमानिन्थोऽभ्निवास्वादिल्यादिदिवता यानि च ताप्तां 

देवतानां मोगयोग्यानि गवाश्चमनुप्यादिकरीराणगि यच्च तेषु शरीरेषु प्रविष्टानां देवता- # ¬) 

नामन्ते यच्च वायुनव तद्तखकरारा यदपि जवरूपण तषु इर् प्रविद्य जागरणाय 
1 

षे च 

स्थात्रयस्यं शरीरान्तरपंच।रत्य चानुमकनं सोऽप सर्षोऽप्य तम परमात्मन्यध्यारो 

पितः प्रपञ्चः । स चाऽऽत्मबोधेपयेगयः । एवेन हि नगदङ्ुरेण तन्मरमासतत्वप-. 

स्तीत्यवगन्तुं शक्यम् । एतदेवाभिप्रे च्छन्दगा आपनन्ति-“ अन्नेन पाभ्प र्ग 

नापो मृहमनिच्छाद्धिः पीम्प शुङ्गेन तेजो मृछमनिवच्छ तेजपता साम्य शुकेन सम्मूह- 

मनिच्छ सन्मूखौ; सोम्येमाः सवः प्रजाः सदायतनाः सप्रतिष्ठाः" [ उन्दो° १। 
८।४ ] इति । तदेवमध्यारोपेणाद्धितीयध्याऽऽत्मतेच्वस्याितलमात्र तिद्धम् । 

तस्याध्यातेपस्यापवरादेन तक्चस्येत्थं भावोऽवगन्तं शक्यते । तप्मात्-““ प्र जति। 

मृतानि? [रे आ० २अ०४ सखम] इृलयारभ्य “ परोक्षप्रिया इ्व हि 

देवाः ” [एे० अ० २ भ०४ स ६] इत्यनेन म्रन्थनाध्यदुपित्यापवाद्ः पग 

हीतः | तत्राध्यासेपमागे “तस्य त्रय अव्रप्तथाः" [ए० अ।०२अ०४ख० ६ 

हति वक्येन शररान्तरपचारोऽपि संग्रहेण प्रतिपादितः । तदेततितृशरीरं मावृश- 

१६्. ङ तचात्र।२घ. इ. श्रह्मातसत ३ ख. ग.यश्चता। ४. ड. च देह ।५घ 

ड. तदभि" ६ घ.ङ णदे'। ७. ड. गराय। ८घ.ढ. स्यस्वश।९ध. इ. रत्यातु । 

१० क, न्तीयप"। ११. श्योगः। ए" । १२ क. घ. ङ, सौम्य । १३४. ङ. सौम्य । १४ 

ड. सौम्य । १५ ध. ड. "साः सौम्ये । १६ यमात्मः । १७ घ. ङ, ^तच्वमा-। १८ घ. इ 

“वो बतु ष" । 



१७२ भ्रीपत्सायणाचायेनिरचितभाष्य्षमेतम्- [रद्वितीयारण्यके- 
क, 

¶ 

रीरं खशरीरमियेतदावप्थत्रयं पञ्चमाध्याये विवरिष्यते । तत्राऽऽदौ पितृशरीररूप- 
मावप्तथं दशेयति- 

पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भा भवति यदेतद्रेतः, इति। 

योऽयं शरीरं जिर जीवात्मा सोऽयं पुरूषे पितृशरीरे प्रथमतो गर्भो भवति । 
र 

भ ४ 

न चात्र ज्ञीगर्भवदूदयृद्या पोऽभिग्यज्यते, ङ्गितु यदेततिितशरीरे पक्तमधातुरपं 

रेतोऽस्ति तदेव गमे इत्युच्यते । तम्मित्रेतपि जनिप्यमाणस्य जीवस्य प्रविष्टत्वात् । 
स्वगीह्वा नरकद्वा वृष्टिद्वारा मृमो समागता जीवो त्रीहियवाचतनद्रारा पितृशरीरे प्रवि 
शति । एतच्च पश्चाधिविदयायां प्रपश्चनाऽऽन्नातम् । ततिमिश्च परुषशरीरेऽनरपश्षो- 
गितमांपादधिकरमेण परिणते रतस्यवरस्थिनो मवति सोऽरं परूपे गमे इत्युच्यते | 

तस्य गर्भस्य जन्मप्रकारं दशीयति-- 

तदेतत्सर्वेभ्याऽङ्गभ्पस्तेजः संभृतमासन्येवाऽऽत्मानं बिभति 
तद्यदा स्ियां सिश्चलयथेनज्नयति तदस्य परथमं जन्म, इति। 

परुषे गभत्वेन व्यवस्थितं यद्रताऽसि तदेतत्तसिमन्पुरुषररीर भापादमस्तकं सर्वे 
भयोऽवयवेम्यः सारमनं सत्सं मृतं निर्गतं भवति । तंच सर्वावयवनिर्गतं रेतोम॒ने सतार 
मात्मानं स्वस्येव शूपन्तरमृतपात्पमन्यत्र स्वरारौर एवाम। पुरुपा विभाति पषयति | 
तत्पोपितं रेनोऽभनिमंपर्ेण धुतेमितवर कामापिना विहीनं सदूभृदये समागत्य ग्यव- 
धितं मवति । तादृशं रेतो यदतुकाीनन गमनेन खिया योनौ गर्माहिये सिचि, 
अथ तदानीमयं पुरुष एनज्लीवान्तराकष्टं रतासूपं शरोरं जनयति । तदेतदरेतोनिः- 
सरणरूपमस्य रेतस्यवस्थितस्य पंप्ारिणेो जीवस्य प्रथमं जन्पेस्युच्यते । “तस्य 
प्रय आवप्तयाः'” इत्युक्तानां मध्य प्रथमादाव्र्तथातियतुश्चरीररूपत्पिपननमिति कत्वा 

प्रथमं जन्म भवति । 
कि 

ननु सीशरीरे प्रविषठं परफीयं रनः छिया उपद्रवकारि स्याच्छरीरटश्नवाणादिवदि- 
त्याशङ्कयाऽऽह- 

तत्खिया आत्पभ्रयं गच्छति यथा स्वमङ्ग 
तथा तस्मादनां न हिनस्ति, इति । 

# मुलयपुस्तकेषु, ध. ड. संज्ञितभाध्यपुस्तकस्थमृल चेतस्माछ्मक्--““ भपक्रामन्वु गर्मिण्यः" 
दूप्यधिको ग्रन्थो वतते । 

१ख.ग. रं स्वात्मक्च।२घ. ड. चमेश्ध्याः। ३क.ख.श. रविजः ४ ध. इः. 

"देतद्रभे । ५क. ख. ग. “सषगः । ६ ग. "तं सस । ७. इ. तत्र । ८ घ. "तोरूपं साः । ९. 
ड, न घ्वीयो । 



अध्या०९त॒०१| एतरेयारण्यकमू । १७३ 
खीयोने। रं तत्पुरुपरेतसतस्याः किया आत्मभूयं स्वरारीरमावं गच्छति । 

यथा स्वकयमङ्ग लनहस्ादिकं न स्वरारीरात्यममूनं त्त् । तसमात्छशरीरत्ैकी. 
भावत्करणादृनां नियं न हिनस्ति, उदरल्प्रबाणवद्धिपां न करोति | 

तदरमद्वारेण सीपृरषयोः परस्परमुपकरायोपकारकमावं ददीयति- 
साऽस्यंतमात्मानमत्र गतं भावयति सा 
मावयिन्नीं भावयितव्या मवति, इति । 

सा गभधारिणी खौ, अत्र गतं शरीरे प्रविष्टपस्य पुरुषस्य सःकतरेतमा- 
त्मानं पृहपूपं भारयति परिपाडयति। विरुद्धाशनादिपरिर्यगोऽनुकूानाचुपयोगश्च 
परिपाछनन् । य्मात्जली गभ॑परिपालनेन माषयित्री पुरुपस्यैवे पाठ्यित्री तस्मा 
त्कारणात्तन पुरुपण सा स्री मावयितव्याऽमीष्टनपानवन्नदिप्रदानेन पारयि- 
तव्या भवति | 

छीपुरुपयोरुमयोरपि पूर प्रत्यपकारकतवं ददयति- 

तं स्री गर्भ विमति सोऽ एव 
कुमारं जन्मनोऽग्रऽपिभावयति; इति । 

त रषूपं गर्भं मानृरूण स्री महान प्रयासं सोढ्वा नव इश वा मातन्स्रोः 
दरे धारयित्वा पोषयति । भं च पिताञग्र एव प्रप्तवासप्रागेव निष्पन्नं कुमारं जन्म- 
नोऽ प्रस्वादूष्वमधिभावयति । अधिकेन शाल्रीयनातकमीदिना ससरत । 

कुमारसंस्ारेण पितुरपयोगं दशेयति- 

स यत्कुमारं जन्मनोऽओऽधिभावयलात्मानमेव तद्धावयत्ि, इति । 

पतरसस्कार इति यदस्ति तेन पिता स्वस्यैव तस्करं करोति । पत्रस्य खदेहरू- 

पत्वात् । तथा चान्यत्र ्रुयते--“पततिनीयां प्रविशति गर्भो भृत्वा मातरम् । 
नमो भृत्वा दशमे मापि जायते ” [ वृह ] इति “ आत्मा वै पतर नाम्नि " 
[ कौषी० ११] इति च। 

ननु पहस्योपनयनादिना स्कीयः स्कारः पूवमेव पपन किमनेन पत्रकारेण 
ुत्रोत्पादनेन चेत्यत आह- 

एषां लोकानां सेतला एवं सेतता हीमे लोकाः) इति । 
श्रोन््पौ्ाद्य इमे जना लोकास्तेषां छोकानामविच्छेदाय तंस्छतपृत्रोमाद- 

१६्. छर. द्दृ ।२घ.इ.नश।३क. ख. 

५यघ्र ड, तं।६ध. इ. पुत्र । ७ ग. सएवषि 1 ८ घ, इ. सस्र कत् । 
ग. भावकरः । ४ ध. ड. "लाग्ननु । 



१७४ भरीमरसायणायायंविरषितमाष्यसमेतम्-- [रृदवितीयाएण्यके- 

नम् | अने पित्रा स्वोत्पदिते पुत्रे पृते सति तथेव पुत्रोऽप्यन्यं पत्रमुत्पाव संस्क- 
रोति सोऽप्यन्यं पुञ्मित्येवैमिमे लोका अत्रिच्छित्ना मवन्ति । अन्यथा विच्छिघरन् । 

मातृशरीरानि्गमनस्य पूर्वक्तनन्मपिक्षया द्वितीयत्वं दशेयति-- 
तदस्य द्वितीयं जन्म, इति । 

जनकस्य पुत्रपरयुक्तमुपयोगं दश्चयति- 
सोऽस्यायमात्मा पृण्येभ्यः कमेभ्यः प्रतिधीयते, इति । 

अस्य पिनद्रबात्मानौ देहौ, तयेेष्येऽयमातमा पुत्रगे देहः पएष्येभ्यः कर्॑भ्यः 
> ® कि 

शाखोक्तकमनिष्पादनार्थं प्रतिधीयते खस्य प्रतिनिधित्वेन अहे स्थाप्यते | 
ष ^ (भ 

ननु किमनेन प्रतिनिधिना खयमेव कनो न करोतीवयत अ।हइ- 

अथास्यायपरितर आत्मा कृतयो वयोगतः प्रेति, इति। 

अस्य पितुरितर आता स्यविरो देहः कतक्लयः कृतम्येतजनपप्रयुक्तानि 
कल्यानि सर्वाणि यनापतो कृतङ्ृयः । टोक्रिकानां कुटुम्बपोषणादीनां शाखीयाणामङ्नि- 

होचादीनां च निपपादितलात्छृङृत्यतवम् । वथोगतो वयपता पुवकर्म्पादिगेनाऽ5- 
युषा हीनः प्रैति त्रियते । अतः पुप्रदहेनैव पण्यं कव्यं न तु मतेन पितृदेहेन कु 
हाक्यम् । 

पर्वोक्तजन्मद्रयमकक्ष्य जन्मान्तरं दशायति- 

स इतः प्रयन्नेव पनजांयते तदस्य तर्तीयं जन्म, इति । 

स र्बद्धः पितेतोऽस्माजरटरेहायननेव नि्च्छन्नेव खगे नरके मनुप्यटाके वा 
खकरमानुपारेण पुनजायते न ॒त्वस्मादेहानिष्कान्तस्य जन्मान्तराय कारव्यवधान- 
मस्ति । असिमननेव शरीरे स्थित्वा मनप्ता देहान्तरं खीकृत्य पश्वादमुं देहं परिलजति । 
यथा जलूका मुखेन तृणान्तरमवष्टम्य ततः पृष्ठमागमृपसंहरति तद्त् । तथाच वाजस- 
नेथिनः समामनन्ति “तद्या तृणजदीयुकरा तृणस्यान्तं गत्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्याऽ5- 
त्मानमुपपहरत्येवमेवायमात्ेदं शरीरं निहत्यात्रिदां गमधित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्याऽऽ- 

त्मानमुपपंहरति "” (बृह ° ४। ४ । ६] इति । तदचयथोक्तं पुनजेननहूपमस्यं पंप्तारिण 
भत्मनस्तृतीयं जन्ध्युच्यते । यद्मि पूर्तं जम्मद्रयं पवरदेहस्येदं तु देहान्तरस्य 
तथाऽपि पिनपुत्रोपाध्यारेव भिन्नत्वादुपाध्युपलक्षितस्याऽऽत्मन एकत्वममिपरल्यकस्य 
जन्मनत्रयमित्युपचगते । यद्रा पितुः प्काशाद्रेताखूपेण मातुः सकाशात्कुमारङ्पेण धच 
पत्रे यज्ञम्मदवयमुदाहृतं तनैव न्यायेन पितुरपि खक्ीधमात(ता)पितृप्तकाशाजनमद्वयमधौ 

आ, ऋ 

१क.ख.ग.नस्वो।२क.ख. ग. "वमेवेमे। ३ ध. ड. गदेऽवस्था। ४. ड, प्रति 
धानेन । ५. इ. 'ति। संद । ६ क. ख. कृद्धः । ७ ग. “लाय॒का । ८ ङ. "जन्मङ्" । ९ क 
त. ग. ' यपित्मात्रस" । 



अध्या०५ख ०१] एतरेयारण्यकम् । १७९५. 
दुक्तमवेत्यानपरत्य तदपक्षया पितुरेदं तृतीयं जन्म पुत्रस्य तु जन्मदरयं पराक्षदृषठं पितृ 
दृष्टान्तेन तु मरणादृध्व तृतीयं जन्म मविप्यति । एं सव्रस्यापि जन्मत्रयं पनः प्नरा- 
वतते । अनन जन्मजयप्वणनेन पंपरारद्विरक्तिहपनायते । न हि मानापितमर््रयस- 

हस्य निरन्परधारणाद्न्यरयिकं जुगुप्तितं वैराग्यकारणमराहर शक्यम् । 
अत एव विष्णपराणे पल्ये- 

“स्वरेहागरुचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान् । 
विरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिदयते" इति ॥ 

तस्यतस्य जुगुपपतेस्य पंपारख ज्ञानमन्तरेण विनाश्ञामावं तच्वन्तानेन निधृति ष 
द्योतयितं भन््रमदहरति- 

तदुक्तमृषिणा, इति । 

^ पुर्षे ह वै ? [० आ० ९ अ० ९ त° १ ] इत्यारभ्य ^तृतीयं जन्म 
इत्यन्तेन मन्थन सप्तारस्य यत्कष्टत्वमुपवाणतं यच्च ॒पपतारानेतरतक तक्तन्ञानमुत्तरत्र 

विवक्षितं तद्रुभयमप्यथनातं केनचिन्मन्रणामिहितम् । 

तमेतं मन्नं पठति- 

गभ॑ जु सननन्वेषापवेदपहं देत्रानां जनिपानि भरिश्वा । 
शतं मा पुर आयपीरर्षत्रपः इयेनो जवसा निरदीयमिति) इति । 

अहं वामदेवाख्यो मृनिगेभे नु मतूरगमै पवावस्ितः सननेषामनिवरापवा दित्या रीना 
देवानां विश्वा जनिमानि सर्वाण्यपि जनमान्यन्वेवेदमनुक्रमण तिरितवानप्षि। 
५ मखाद्राषाचोऽ्चिः '" [ ए० आ०२अ२ ४ स° { | इव्यारिश्चितिप्रतिपादत 

परमात्मना संपादितं देवानां जन्म ज्ञातवानसि । ओपनिषदमातज्ञानं मम पपननमि 

त्यथः । अध एतस्मादासन्ञानोदयादधस्तान्पां वामदेवपायसीर।हइनिमितरृद्धलप- 

मानाः शतं प्रः शतपंख्याकानि शरीराण्यरक्षन् । यथा कारागृहेऽवस्पामिततस्करं 

प्रबलं बहुयः शङ्खाः पदययनाद्रक्षन्ति एं शतप्स्यापरसितान्यनन्तानि रराराणि 

यथाऽहं मुक्तो न मवामि त्थेवारतन् । इदानीं गुरशाखप्पादछव्धतच्चविचायुक्तऽ* 

विचयामयात्संाराच्छयेन इव जां भिचा जवसा निरद।य त्वरया नगताऽन्मि । इति- 

दाब्दो मश्रप्तमाप्यथः। 

गर्भ न पत्नन्वरषाम्०-- ० पर म० ४ पृ० {७ १। 
~-----------~--~--~---~ 

2 ~ ---- -- -~-~~~-----~~-- 

। 
१क. खग. न्न्तरंधाः। २. ह यक्ृष्ट। ३ड. मर्थ । ४ क. त. एव् स्थि 

५४, ट, श्यवादी"। ६ वर. ड. नावि 



१७६ श्रीपहसायणाचायंविरचितमाष्यसमेतम्-- [रद्विीषारण्यके- 

अस्य मचरस्य तात्पर्यं दशयति- 
गभै एमैतच्छयानो वादेव एवमुवाच स एवं 
विदनस्माच्छरीरमेदादुध्वं उक्कम्यापुषिन्त्छरगे लोके 
सवान्कामानाप्तवाऽमृतः सपमवरस्सममवत् , +इति ॥ 
इदयेतरेयत्राह्मणारण्यकक्ाण्डे द्वितीयारण्यके पञ्चमाध्याये 

प्रथमः खण्डः ॥ १॥ (२४) 

इति बह्वुचब्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

अहमिति मनने योऽभिहितः स्र बापदरेवो मातगर्भ एव शयानः पन्नतत्पररोक्त- 
मच्राधनानतेवपवाच । स वामदेव एव॑ मन्रोक्तप्रकरिणाऽऽत्मतत्चं विदरान्परारन्ध- 
कमाण क्षोण पलस्पाच्छर्रभदादहहविनाशदध्वैम(ध्व उ) त्रक्रारऽवास्यतः सवेष्मा- 

त्ंमासन्धदुत्कम्पामुष्मिन्निनधियागोचरे सगे पृष्ठ तचत्तानेनाते लोके घप्र 

काशकसरेनवलेक्यमनि सस्ये सबान्कामासैत्तिरीभके परोक्तान्पामोमारिहिर- 
यगमपयन्येगतानमवीनानन्दनाप्त्रा परमानन्दस्वरूपव्रह्मत्मलेन प्राप्यामृतो मरण 

रहितः समभवत् । यद्यपि गभे गृरशाख्लोपरेशो नाल्ि तथाऽपि जन्मान्तरोपदेशस्य 
केनचित्पवहकमणा तदानीं प्रतिबद्धस्य गर्भ प्रतिवन्धक्षयमयेक्षय ज्ञानोत्पादकत्वं पमः 
वति। तथा च मगवता व्यासेन सूत्रिनम्--“देहिकमप्यप्र्नुतप्रनिनन्पे तद् रानात्" 
[ व्र प° अ०दपा०्टमृ० ९१ अपिर १६] इति। प्रसनुतप्रतितरन्धामवि 
सनि यस्मिज्जन्मन्युपदेशम्तसििनेव जन्मनि ज्ञानं मरति, अन्यथा जन्मान्तरे । कुनः। 
वामदे तदूदनादिति सूत्राथैः । यद्यपि मृक्तो कामा विषयानन्द न सनि तथाऽपि 
विपयानन्दानां ्ह्मन्दटेशलेन तम्मिन्न्तमीवाद्रह्यानन्दप्राप्या पतरकामप्रातिरेष- 

चथते | नचचन्तानिनो वनेमानदेहपनादूष्वं देहातरसंवन्धस्यामवेन देहधाणवियो- 
रूप्य मरणा्यप्रपरक्ततादमनलं द्रष्टव्यम् । सममव्रद्वियमभ्यापो ऽध्यायप्तमाप्यः ॥ 

इति श्वीमत्सायणाचा्यविरचिौ मायवीमे वेदाथेप्रकाशच एेतरेयत्राह्मणारण्यकभाप्ये 
द्वितीयारण्यके पञ्चमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १॥ ८२४) 

इति श्रीपरसायणाचायतिरचिते माधवीये वेदायपक्राते वह्टचन्राह्य- 
णारण्यक्काण्डमाष्ये द्वितीयारण्यके पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

=--न~--------> „~ 

# एतद्रे “यथास्थानं त् गार्मण्यः" इति अन्यः रुकलमतपृस्तक्रप, ध्र. इ, संक्ितभाष्य 

परस्तकस्थमल चापिकरः । 

१६. ख. ^रमदादुः। २. ड्. श्रप्रोः 1३ प्र इ. 'यन्तानागः । ४क. ख. "वन्ध्य । 

५्, इ, स्यत । ५९. ट्, ननिनान। ऽक. ख.ग. लनरसमः।८घ्र. इ. गस्य) 



अथ द्वितीयारण्यके षष्ठोऽध्यायः 
तत्र प्रथम; खण्डः । ( परश्प्ि्ः ) 

अध्यारपिप्रकरणे-- “(तस्य त्रय अविप्थाः" [ए० आ०२अ० ४० १] 

इतिवाक्येन पितृमानृस्वररीररूपं पंपरणा्थं स्थानत्रयं यदुक्तं तत्पनः पथचमाध्याये 
वेराग्यत्पस्यय “पुरूपं ह वे" [ए० आ०२अ० ९ख० १] इद्यादिना प्रप. 

श्चितम् । ̂  प जाता मूतान्यभित्यैस्यत् '' [ एे० आ०२अ० ४० १] इदा 
दिनाऽपवादप्रकरणेन यत्तचज्ञानं गृहीतं यचच वामदेवो दाहरणेन ज्ञानफलं सक्षिप्य 
दितं तहुमयं विररी कतुं षष्ठाध्याय आरभ्यते 1 तत्र “ आत्मा वै » [० आ० 
२अ०४ खण १] इदमिल्याद्यध्यायेन पामान्यतक्तत्छमत्रगल्य “८ पृह्षे हवे", 
[ए० आ० २अ० 4 ० १] इतयध्यायोक्तजन्ेशविचरिण प्रं वैराग्यं 
प्राप्तानां जिज्ञासूनां विचारं दशेयति- 

कोऽयमात्मेति वयगुपास्पहे कतरः स॒ आतमा, इति । 
५ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आप्रीत् ” [ए० आ० ६ अ० ४ स १] ई. 

श्रुतो कश्ि्निरुपाधिक आत्मा रतः । तथा « प्त एकोत परीमानं विदर्यितया द्वारा 
प्रपद्यत " [एे० आ० २अ०४स० ६] इति श्रुतौ कशचितोपाधिक अत्मा 
श्रुतः । वयं तु प्रतिदिनं प्रतिक्षणमात्मेति यपुषास्महे स॒ कः सोपाधिको निरूप 
धिको वे्यथः | उपाप्तनं नाम नैरन्रयैण तासर्थपुरःपते व्यवहारः । अहं गच्छरम्ध- 
हमागच्छामि ममायं देहो ममेदं गृहमिति निरन्तरमादरेणाऽऽत्मम्यवहारो शोके 
दृरयते, सोऽयमनोपाप्तनत्वेनोपचधते । तथा प्त आत्मा श्रुनौ “ आसा वै” [देण 
आ० २अ०४ ० १] इत्यादिना श्रतः कतरः, सोपाधिकरनिरूपाधिकयोमध्य 
कतरः कोऽपताविद्यथैः । 

ननु कतरः स अलमेल्ययं विचारोऽस्तु श्रुयिकगम्यस्य तप्य ॒विचारमन्तरेणानिश्व- 
यात्कोऽयमात्मेलयं तु विचारो न युक्तस्तस्याहप्रत्ययगम्यत्वेन प्रधषिद्धतवादिलाशङ्कय 
विचारहेतुमनेकके(व्य(त्मकं सेशयं दशेयति- 

येन वा पयति येन वा शृणोति येन वा गन्धाना- 

जिघ्रति येन वा वाच॑ व्याकरोति येन वा खदु 

चास्वाद च विजानाति यदेतद्दयं मनशततसज्ञानमा 

नानं विह्नानं प्रानं मेधा दष्टषतिमतिमनाषा सुतिः 

स्मृतिः संकटः; तुरयः कामो वश्च ईति, ईति । 
प क्तं 

१ कृ, ख, श, दति । 

९ 



१७८ श्रीमत्सायणाचायेविरवितमाप्यसमेतम् । रेद्वितीयारण्यके- 

यदयप्यहुप्र्ययगम्श्ैतन्यषूप आत्मेति प्तामान्यकररेण प्रिद्धिराज्ञि तथाऽपि 
तद्विशेष पंशयो विद्ते । बाह्यन्तःकरणेषु स्वैष्वपि चैतन्यं पू्वपथगमिव्यस्यते 
यथा जटपातेषु प्रयकं सूयदविपरतिबिम्ब्तद्त् । तथा सति चधुरिन्दरियामिन्यक्तचैत- 
न्येन देहन्द्ियप्तघातामिमानी छोकिकः पुरुषो नीरपीतादिषपं परयति । अतो येन 
चाक्षुषचेतन्येन पयति तच्ेतन्यं किमातेयेका कोटिः | तथा येन श्रोत्रामिग्यक्ततैत- 
न्येन शब्दं श्रुणोति तकिमातेति द्वितीया कोटिः । एवं घ्राणवागिहपीन्दिया- 
मिव्यक्तचेतन्यविशेषाणामाततच्चहूपं संदेहकोरितं द्रष्टयम् । चैतन्यस्यैव रूपर- 
पादिन्ञापकत्वं कठवह्ीप्वाभ्नायते- 

“येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्सर्शाश्च मेथुनान् । 
एुतनेव तरिजानाति" [ काठ० ४।३] इति॥ 

श्रोत्रारीद्ियद्रारा विषयम्राहकत्वममिप्रेय तषवकारेप्यास्नायते--“ श्रोत्रस्य 
श्रोत्रं मनो मना वाचो ह वक्पम उ प्राणस्य प्राणश्चक्षषश्चक्षुः " [केनो० २] इति। 
वाजसनेयिनोऽमि तत्तरिन्दियपरक्षिेतन्येन तत्तरिन्दियद्वारकत्रिषयग्रहणममिप्रेय 
तत्तदिन्दियनान्ना व्यवहारमामनन्ति- “^ प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्वक्षुरत श्रोत्रस्य 
ध्रोत्रमन्नस्यान्नं मनमो यन्मनो विदरः" [ बृह० ४।४।१८ ] इति । बह्मद्धि- 
याभिव्यक्तवैतन्येष्वात्मनच्वपंशयं दशेयित्वाऽन्तःकरणद्रयतद्धृत्तिविशेषामिष्यक्तचैत- 
न्येप्वालतच्कश्षयममिप्रेस्य॒यदेतद्धदयमिलयादिना तत्तदुपाथिखरूपमुपन्यस्यते-- 

हृदयं बुद्धिः, प्रा चाऽऽत्मनि कलुत्वादिषमारोपप्ताधनत्वादन्तःकरणमित्युच्यते 
त्य च उद्धिविरिष्टम्य कतरासनो रूपारितिपयपरंकस्पत्रिकरपारिपाधनं मन इत्य 
च्यत । बुद्धिमनपाद्भयारन्तःकरणविरेपयोः समुचवाथेश्वकार्ः । एतदेवान्तःकरण 
देविध्यममिप्रेल तैत्तिरीयफे-“ तस्माद्रा एतस्मान्मनोमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा 
विज्ञानमयः " [ तैत्ति २।४। १] इति कोराद्वयमपन्यस्तम् । तस्य च मनप 
वृत्तिवरिरेपा एतत्संक्षानमित्यारिना प्रपश्चयन्ते । यन्मनोऽस्येतदेव वृत्तिरूपेण परि- 
णतं पत्स्नानमित्युच्यत । सम्यगिदं वास्त्रतिं ज्ञः सङ्गानमर् । आङ्गान 

म्ततिरैश्वरमावः । विज्ञानमिदमस्माद्िशिष्टमिलेवमादिविवेकः । प्गानं प्रन्थाथां 
दवृन्मेपः । मधा अन्थतदथधारणा । दषटिशवकुदरारा खूपोपठन्धिहेतुमनोवृत्तिः । धृति 
पयं प्रप्तायापप्यापदि तेद्विषयगणनाराहित्यम् । पतिमननं राजकाय।द्ारोचनम्, 

मनीषा तत्र खाच्यम् । जूत्तिजवः पा्तकार्येषु मनो व्यग्रता । यद्भा जुतिमनपती 

१ घ. ड. 'थग्व्यज्य' । २ घ. इ. पुसू'। ष. इ. 'न्ियादिसं'। ४घ.ढ. 'ति। ये। 

५ धर, इ, तततद्विरषग" । ६ ख, दरिरेषग । ० ग, नमोऽन्य' । ध, इ, "नसोऽप्येकाभ्र । 



जध्या०६ख०१(२९)] पतरेयारण्यकम् । १५७९ 
रोगादिजनितदुःखित्वम् । स्पतिरनुभूताधत्रस्तुस्मरणम् । संकर्पोऽपमी चीनेऽपि वर्ता 
सरपक्त्वन कल्पनम् । क्रतुरयं कटिप्यामीत्यध्यवसायः । असुः प्राणादिजीतन 

> 

क्रियानिमित्ता वृत्तिः। कौमोऽपंनिहितविषयाकाङ््ष। । वश्च; लीग्य॑तिकरायमि 

छषः । हतिरन्दः प्रदशनाथः । इत्थवमा्या अन्येऽपि पालतिकरानपतामपरत्ति- 
भदा बहव। द्रष्टव्याः । जत्र पवतर करिमेतदूघृत्यपाहितं सेतन्पमासेत्येवं संश्चयकोध्यो 
योजनीयाः । 

इत्यं पंशयमुषन्यस्य निर्णयं द्रयति- 

सवण्येवेतानि भङ्ञानस्य नामपेयानि भवन्ति, इति । 
५ येन वा पदयंति ” [ ए० आ०२अ०६ ख); १] इल्यादिना “ क्रतुरमु 

काम। वरः " इत्यन्तेन मन्थन यान्युपन्यस्तन्येतानि सवाण्यपि तत्तद्धच्यपाधिद्रा- 

रोपछक्षितस्य प्रज्ञानस्य शदधनेतन्यप्य नामधेयानि पंपचनते । प्रकृष्ट ज्ञाने प्रज्तानम् । 
चेतन्यं हि खनो निैद्लत्पङ्ृष्टमेव । अधमोपाधिपंपर्फैवशादप्कर्षः प्रतीयते । यदा 
तुपाधिविरिष्टत्वं परित्यञ्य तत्तदुपापिभिर्परक्षितं शाखाचनदरन्यायेन विविच्यते तद- 
नीमुपाधिक्तृतस्यापकरष॑स्यामावाल्मकषं एव परिप्यते । तच प्रकृष्टं चेतन्यं सतप्व- 
प्वक्तोपापरिष्वनृगतमिति कत्वा तस्येव म॒ख्यमात्मत्वमिति निर्णयः । उपाधिविरिष्टस्य 

नं मुखुयमात्मत्वं शुद्धयेतन्यस्थैव मुस्यात्मत्वमित्ययमेव विवेको बहदारण्यके--“ 
एष इह प्रविष्टः " [ वृह ० {-४-७ | इत्यादिना प्रविष्टं जवित्मानं श्रहृत्य॑वमा 
ज्नायते--५ तं न परहयन्त्यङृ्स्नो हि प्त प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदसक्प्रयं- 
अक्षः शणश्थरोत्रं मन्वानो मनसान्यस्येताति कैनामन्येव " [ बृह 
१-४-७ ] इति । अयमर्थः--देहे नखमपयन्तं प्रविष्ट ज्ञानक्रियाशक्त्युपा- 

पिकं तमात्मानं विवेक्गिनः पषा: स्वात्मतया न परयनि । हि यस्मात अत्मपिाध- 

विशिष्टः कृत्स्नो न मवति । तस्मान्न म्॒यातसत्वम् । अङ्ृत्स्तत्वमेवं कुत ९१ च॑त्तदु 

च्यते | प्राणने वदनेन श्वपं कुवेननेव प्राणोपापिविशिष्टतया प्राणनामक्ा भवति, 

न चाक्तौ वागाद्यपाभेरिरिष्टेप्नुगच्छपिं । एवं वागादिप्वप्यकेकपाथिना यष 
इतरत्र मनगच्छति । अभिवदनकाल एव वागुपाधिकः, सपद्रानकढ एव चह 
धिकः , एवमितरत्रापि । कथं तद्यातमनः कत्लत्वमिलाकाड्ताया प्रणदतां 

# व्यातकरः सबन्धः. । 

१कृ. .खिता। स्मः । २ ध. ड. कामःसं ।३ग.ष.ड. च्य ताक ।४ ध. डः 

पत्तयो विचक्षणरषट" । ५ घ. ड. ^तद्ुदयपिहि' । ६ घ. ड, "स्तानि तान्येव स॒ । ७ क. ख. तत 

प । ८ घ. ड, पप्यपाभः। ९. इ, प्रयेव'। १० क. ध. ड. न्ति । य । ११ क. ख, वश्वा। 

१३६्, इ, नौभम | 



१८० ीमर्सायणाचायविरवितभाष्यसमेतम्- [रद्वितीयारण्यके- 

वैरि्॑स्य परिपयागे पतति कृत्स्रत्वमि्ययमरथो बृहदारण्यक रैवाऽऽम्नातः--“आले- 
विक को [1 २ 6 © | ~~ १) क (१ 

त्यवपप्तीतात्र ह्यते सवे एक मवान्त ” [ बृह० १।४।७] इति। ये वागाद्यु- 

पाधिषु चेतन्यविरोषास्ते सर्वेऽपि निरुपाधिक आत्मन्पेवान्तर्मवन्ति । यथा जलपात्र. 
गताः मयीः सर्वेऽपि तत्कल्पनाथिष्ठानभूते मृष्ये सूर्थ॑ऽन्तमवन्ति तद्त् । 

®< 

तदेवं कोऽयमात्मेत्येतस्मिस्स्वपदाथविचारे निरूपाधिकं परक्षिचेतन्यं प्रज्ञानश- 

व्दामिषेयमासेति निणयोऽभिहितिः । अथ कतरः स आत्मेलयेतस्मिस्तत्पदाथविचारे 

निणयं दरोयति- 

एष बरह्येष इन्दर एष प्रजापतिरेते सर्व देवा इमानि च 
पश्च परहायतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीषी 
ल्येतानीमानि चक्षद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेत 
राणे चाण्डजानि च जारुजानि च स्रेदजानि बोद्ध. 
जानि चाश्वा गावः परुषा हस्तिनो य्किचेदं प्राणि 
जङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं ततपज्ञानेत्र्, इति। 

्रह्मादिस्थावरान्तं यज्जगदसि तत्सव भङगानेत्रम् । निरपाधिकत्वन प्रकृष्टा ज्ञप 
प्रज्ञा । नीयते प्रवं जगद्ननेति प्रष्िस्थितिप्रटयस्यवहाराणां मृट्कारणं नेम् । 

प्रज्ञैव नेत्रं यस्य जगतस्तत्प्रज्ञनेत्रम् । शेपजगतो मूटकारणमूतं यच्चेतन्यं तदेव 
कतरः सत आसेदेतिमिस्तत्पदाथविचरि मृ्यात्मत्रेन नि्तम्यमिति तात्पयरथः । 
एष् व्रह्मेयनेन पुंटिद्गेन व्रह्मशाठन “ हिरण्यगमः समवतेताग्रे ” [ ऋ° पे मण 
१० मू० १६१ ऋ० १] हइत्याद्विशाखप्रमिद्धः प्रथमशरीरी विव्ितः । तस्य 
दाखप्रतिद्धि चोतयितुमेतच्छब्दः । इन्द्रो देवराजः । प्रजापतिः पुवेक्ति न्धियतदभि- 
मानिदेवतात्मको विराद्धेहः । सर्वे देवा अभिवायखादयः । पृथिव्यादीनि पच महा- 
भरतानि प्रपिद्धानि। इमानि पञ्च महामूनानीयेतस्य प्रथिवीत्यारम्येतयेतानीलन्तं विव- 
रणम् । इमानि चान्यानि क्षरेरकसमशकपिपीरिकादिरिरैमिश्राणि । इवशब्दोऽ- 
नकः । वीजानि कारणानि । मनुप्यारिपिपीलिकान्ताः सरवे देहाः खयं प्चमूत- 
कायेमृताः सन्तः सनातीयदहान्तरहतुखन वीजशन्दामिषेयाः । तेषां बीजानां नाना. 
जाततोयत्वमितराणि चेतराणील्नेन प्रतिज्ञायते । परस्परविरक्षणबहुमेदयुक्तानी- 

त्यथः । अण्डजानीप्यादि प्रतिन्ञातमेव नानात्वं प्रपश्यते । पक्िप्तपोदीन्यण्डजानि । 
जारुजानि जरायुजानि मनुप्यगवाद्रीनि । क्रिमिदशादीनि सखेदजानि । तसगुखा- 

न 

दीन्युद्धिजानि । यथोक्तेप्नेव जरायुजानामश्वा गावः पुरुषा हस्तिन इत्यु- 

१४. ढ्. वप २ क ग. एवमान्ना ३ क. लयेके स ग, द्यतःसव। ४ घ. ड. "नि। ज। 



जध्या०६ख० १८२९)] एेतरेयारण्यकषभ् । १८१ 
0 + व 

दहटव्य प्रदृरनम् | उक्तानामनुक्तानां च सम्रहापप्रग्रहाथ यात्कचद प्राणीदयादि- 

वाक्यम् । 

यदेतजगदुत्पत्तिप्थितिखयकारणतवं चैतन्यस्य प्रज्ञनत्रपदरेन सगरह्योक्तं तदेव 
विवृणाति- 

भङञाने परतिष्ठते भङगानेनो लोकः भङ्गा भरतिष्ठा, इति । 
भजञाने निरुपाधिकनेतन्ये पूरक्तं सवं जगत्मतिष्ठितं रज्वा दपवदारोपितम् । 

अनेनोत्पत्तिहेतुत्वमुक्तम् । छोकः सवं प्राणिप्मृहः प्र्नानेतर । प्रज्ञा चैतन्यमेव नेतं 
म्यवहारकारणं यस्यापत प्रज्ञानेन; । अनेन स्थितिहेतुत्वमक्तम् । भर्गा चैतन्यं प्रतिष्ठा 
रयस्थानम् । प्रतितिष्ठति विदीयतेऽतरेति ग्युतवततेः । अनेन संहारहेतुत्वमुक्तम् । 
एतावता शाखान्तरपर्िद्ध जगजञन्मस्थितिटयकारणत्वाख्यं ब्रह्मणस्तरश्यरक्षणपुक्तं 
भवति । एवं तु लक्षणं तैत्तिरीया विस्पष्टमामननि--“ यतो वा इमानि मृतानि 
जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्यमिपतविशनि । तद्विमिज्ञाप्तछ् । तद्र ” 
[त०६३।१। १] इि। 

तदेवं विचारद्रयेन तत्व॑पदार्थौ शोधितो । अथ महावाक्येन तयेतयं दश्चयति- 
[+ हानं ब्रह्म, इति । 

८ सर्वाण्येतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि मवन्ति [० आ० २ अ०६ ख 
ष क | # 

१] इतिवाक्येन देहेन्दरियादिपताप्षिरूपं यत्स्नानं त्वपदाथह्प नणि तदेन 

ब्द्येलयादिवाक्येन जगत्कारणतया निर्णीतं परं ब्रह्म । न चानयारीर्ष॑दपि भद्ऽस्ति। 

जहप्रययगम्यत्वाकरेण यदा विवक्ष्यते तदा जीव इत्युच्यत । यदा तु शाज्ञप्रति 

पा्यत्वाकायो विवक्षितस्तदानीं ब्रह्मे्यभिधीयते । अता व्यवहारमेदमानत्न न तु तत्वता 

भेदोऽस्ति । न चेवं पतति पनशक्तिग्रपङ्गः । अन्रहमतवपरोकषत्वयोग्याव्लयोर्मदेन पद्व 
ध) 

योपयोगात् । 

एतच वाक्यवृत्ती विसपष्टममिहितम्-- 
“प्रत्यग्बोधो य आमाति सोऽद्वयानन्दरक्षणः । 

अद्वयानन्दरूपश्च प्र्म्बोषेकटक्षणः ॥ 
इत्यमन्योन्यतादात्मयप्रतिपत्तियैदामवत् । 
अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्त्यत तदेव हि ॥ 

९ श. संक्षेपेण संहाराय गर । २ ध. ड. णलेन चतनस्य । ३. ड, स्वज । ४ 0 

सपौदिव" । ५, इ, भेत्रे व्य" । ६ घ. इ. "णतवमु' । ७ क. "नं तत््वपं 1 ८ घ. ई षद्रेदो। 



१८२ श्रीपत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्-- [द्वितीयारण्यके - 

तदर्थस्य च पारोक्ष्यं ययेवं कं ततः शुणु । 
पूरणानन्दकर्ूपेण प्रयग्रोषोऽैतिष्ठत” इति ॥ 

इत्थं चतुथाध्याये-- “प्र जातो मतान्यमिभ्यैरुयत्" [ ए० आ० २ अ० ४ 
० ६] हइत्यादिनाऽपवादप्रकरणेन संगृहीतमात्मतच्वमस्मिन्नध्याये तच्वपदाथवि- 
पारमुतेन(ण) प्रपञ्चितम् । अथ तचज्ञानफटं दशेयति- 

स॒ एतेन प्र्ेनाऽऽत्मनाऽस्माह्टोकादु्कम्यामुष्मिन्त्सगे 
लोके सवोन्कामानाप्लाऽपृतः समभवत्सममवत् इति ॥ 

इदयेतरेयत्राह्मणारण्यककराण्डे द्वितीयारण्यके षष्ठाध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (२५ ) 

इति बहवृचबाह्यणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

यः पुमान् “्रञनं ब्रहम” इत्येवं नानाति स पूानेतेन प्रञनाऽऽत्मना चैत- 
न्यस्वह्पेण स्वयमाविमेवति । तद्व विदेहमुक्त प्रतिपद्यते । तममुक्तिप्रतिपादकम- 
स्माललोकादिल्यादिवाक्य पुव॑सिन्पश्वमाध्याये व्यार्यातम् । तस्य वाक्यस्य पुनरप्य- 
भ्ोक्तिवियोपतहारार्था । समभवदिलयभ्यासोऽध्यायप्तमाप्त्यः ॥ 

„(ज 

इति श्रीमत्ायणाचार्यत्िरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश ेतरेयत्राह्मणारण्यकर- 
मप्ये द्वितीयारण्यके षष्ठाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (२९) 

इति श्रीमरतायणाचायंविरचिते माधक्रीये बेदाथभकारे वद्टचव्राह्म- 
|) क 

णारण्यकरमाष्ये दितीयारण्यके षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

अथ द्वितीयारण्यके सप्रमोऽध्यायः। 

तत्र प्रथमः खण्डः । ( षड्विंशः ) 

[1 

षष्ठे तखविद्यां परिपमाप्य पप्तमे श्ानििकरं मन्नं पठति- 
[ॐ 

वामे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमे 
एषि वेदस्य मर आणीस्थः धृतं मेमाप्रहासीरनेनापीते- 

१ग. इ, "दिष्यते । २ घ. ड. “ति | अत ऊर्व । 



भध्या०७त०१(२६)] देतरेयारण्यकम् । १८३ 
नाह्रा्ान्त्संदधाम्यतं वदिष्यामि सलं वदिष्यामि तन्मा 
मवु तदक्तारमवत्वषतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्, इति ॥ 
इत्यतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके सषमाध्याये 

पथमः खण्डः ॥ ४ ॥ (२६ ) 
इति बहवुचवाह्मणारण्यककाण्ड द्वितीयारण्यके 

सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इति बहदृचत्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यकं 
. समाम् ॥ २॥ 

यथोक्ततत्ववियाप्रतिपादकमन्धपदे प्रवृत्ता मदीया वाक्षदा मनति प्रति- 
ष्ठिता । मनप यचच्छब्दनातं विवक्षितं तदेव पठति । मनश्च मदीया प्रति- 
पित् । यघद्विदयाप्रतिपादकतवेन वक्तव्ये शठदजातमस्ि तदेव मनप्रा विवक्ष्यते । 

एवमन्योन्यानृमृहीते वाजमनंते वियार्थं ग्रन्थं साकल्येनावधारयितुं शकरुतः । मनप 
सावधानत्वामवि वागिद्धियं सुपतोममत्तप्र्ापारिव्यत्किचिदपंगतं ब्रेयातै । तथा च 
वाचः पाटतरामवि सति गद्रदद्यया वाचं। विवक्षितं पर्वं यथवन्नोचारथते । अतकूपो- 
रन्योन्यानुङूस्यमष्त्वत्यें प्राथ्यते । आक्रिःशम्देन खप्रकाश्ं ब्रहमचैतन्यमुच्यते । 
्रजञानशब्देन व्यवहृतत्वात्तस्याऽऽविर्ृतह्पत्वम् । तथाविध हे आतसमन्मे मदर्थपावी 
रेधि । अविद्यावरणापनयनेन प्रकटी भव । हे वामनते मे मदर्थं वेदस्य यथोक्त- 
तत्वविद्यप्रतिपादकस्य मन्थस्याऽऽणी स्थः । विद्याया आनयनप्तमर्थे मवत् । मे 

श्रतं मया श्रोतेणावगतं शरन्यार्भनातं मा प्रहाप्ीमौ परिलजतु, विस्त मा मूदिलर्थः। 
अनेनाधीतेन तिस्मरणरदितेन अरनथनाहोरात्ान्पदधामि संयोजयामि । अहनि 

रात्रौ चाऽऽदप्यं परित्यज्य निरन्तरं पढामीलयथेः । तकिन्पठिते मन्थ ऋनं परमास- 

मृतं वस्तु वदिष्यामि । विपरीताथवरनं कदाचिदपि मा भूदित्यथः। ऋत मनत्त 

सलं वाचिकं, मनपरा वस्तुतत्त्वं विचायं वाचा वद्िप्यामीत्यथः । तन्मया वक्ष्यमाणं 

बह्मतत्वं मां शिप्यमवतु सम्यमरोवेन पार्यत । तथा तद्र्तं वक्तारमाचायमवतु, 
बोधकत्वपतामर्थ्यप्रदानेन पालयतु । पुनरप्यवतु मामित्याघुक्तिः फटकषया । ११ 

साधनक शिप्याचारथयोः पाठनं प्राभितमिदानीं फल्काटेऽपि प्राथ्यते । तत्र शिष्य 

१६. हइ. ्नस्ीवि। २ ग. न् । यथावाः। ३ क.ख.ग. चा सर्वं विवक्षितं य^। 

घ, डः, °विभविह* । ५ घ. ड, भवतः; । ६ कखे.ध. ड ग्रन्थं तदर्थः । ७ ध, इ. “चिकं 

अयि म। ८ ध. ड. श्यकाठे शिष्यावर्येयोः पठप्रार्यथः। वा । ५ धङ्, उत्ववि । 

१०क्. ख,ग, °ते। रि'। 



१८५ भीमत्सायणाचायेतविरवितमाष्यसमेतम्- [र द्वितीयारण्यकम्] 

स्याविद्यातत्का्निवृत्तिः फलम् । आर्यस्य तादशशिष्यदशचेनेन विद्यप्प्रदायप्रवत्ति- 
प्रयुक्तः परितोष; फम् । अनेन मन्नपाठेन विधोत्पत्तेः पुरा विद्यप्रतिनन्धका 
विधाः परिहियन्ते । विदयोत्पत्तरष्वेमप्तंमावनाविपरीतमावनोत्पादका विघ्नाः परिहि- 
यन्ते । अवतु वक्तारमिदयम्यापोऽध्यायपरमाप्तय्ो द्वितीयारण्यकप्माप्त्यथैश्र । 

कि, 0 

इति श्रीमत्छायणाचायविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
माप्ये द्वितीयारण्यके सप्तमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ | ( २६ ) 

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन् । 
© = 9 

पुम्थाश्चतुरो देयाद्वि्यातीयमहेश्चरः ॥ १ ॥ 

इति श्रीपत्सायणाचायंबिरचिते माधवीये वेदाथेभकारे बृदवत्राह्म- 
-णारण्यककाण्डमाष्ये द्वितीयारण्यके सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

इति श्रीमद्वियातीर्थमरेश्वरपरावतारस्य वेदिकमार्मप्रवत॑कस्य 
श्रीवीरबुकमहाराजस्याऽऽज्ञापरिपालकेन सायणामायेन 
विरचिते माधवीये बेदाथग्रकाश एेतरेयारण्यककाण्डे 

द्ितीयारण्यकं समाप्तम् ॥ २ ॥ 

( आदितः समषयङ्काः-आर० २ अध्या० १२ ख० ४८ ) 

१ घ. इ. "रः । तुरंगवदनो ददाततुरंगनयनार्चितः। उरगधिपतत्सोमे भिरं गरुडवाहनः ई' ; 



जथ ततीयारण्यकम् । 

पथमःऽध्यायः ष 
तत्र प्रथमः खण्डः 

यम्य निःशधप्तितं वेदा यो ददभ्योऽखिघं नगत् । 
निममे तमहं वन्दे विचयप्रीथमहेश्वरम् ॥ १ ॥ 
प्राणविद्या मध्यमस्य ब्रह्मविद्ोत्तमस्य च । 
पवेत्रोक्ताऽधमभ्याथ पहितोपालिरी्ते ॥ २ ॥ 

त्रिविधो विद्याधिकार, उत्तमो मध्यमोऽधमश्च | प्स्मातपंपारादिर एकाग्रचित्तः 
सयोमुक्तिकाम उत्तमस्तं प्रति “ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आपरीत् ” [ एे० आ° 
२अ०४ख० { ] इत्यादिना ब्रह्मव्रियोक्ता । हिरण्यगभप्रा्िदरारा क्रममृक्तिकामो 
मध्यमन्तं प्रति “ उक्थमुक्थम् ” [ए० आ०२अ० १ ख०२] इत्यादिना 
प्राणविद्योक्ता । यस्तु द्विषरिधां मुक्तिमक्रामयमानः प्रनापशादिकमाप्ुकामोऽथमस्तं भति 
पहितोपाप्नं तृती यारण्यकेऽभिधीयते । तत्नोपापनं प्रतिजानीते-- 

अथातः संहिताया उपनिषत्, इति । 
अथ प्राणव्रिद्याव्रह्मविद्ययोः कथनानन्तरं यतः कारणात्परव्छया पाठवापतनपा 

युक्तस्य पाटपरजन्धरहितयोः प्राणन्रह्मवि्ययेश्चित्तं न प्रविशलयतः कारणात्संहितायाः 
पाठपतबन्धिन्या उपनिषद्रिचोच्यत इति शेषः । उपनिषण्णमस्यां विद्यायां प्रनापश्वा- 
दिफटमुपनिषत् । 

तामेतां विद्यं विषत्ते-- 
पृथिवी पूरमरूपं ्यौरुतररूपं वायुः संहितेति माण्डुक्य 

4 

आकाशः संहितेत्यस्य माक्षव्यो वेदयांचक्रे, इति । 

^“ अभिमि » [० सं म०१ पू० १ ऋ° {] इयत्राधिमिति यो मकारः 

सोऽयं संहितायाः पुत्ररूपो वणः । इक इत्यत्र योऽयमीकारः सोऽय सराहैताया उत्तरो 

वणे; | द्योरणयर्निरन्त्येणोच्वारणं संहिता “ पर संनिक्षः परिता” [पार 

प° १। १ ] इति मत्रितत्वात् । एता पत्रात्तरवणतत्सहितापु मूखकयुरक्रवाचूना 

रष्टिः कतेग्या | यद्यपि पए्रथिव्यारीनां प्रथमनिदिष्टत्वल्परताकते प्रात तथाऽपि "एत्र. 

५ 9 ©^ € 

१. ड. श्स्तिरिष्यते। २ ख. ग. शचित्तोऽनधोमू । ३४. इ. दचायत्। ४ 

-णंसंहिः। ५ क. ख. भाग" । 
४ 



१८६ श्रीमत्सायणाचायैविरचितमाष्यसमेतम्ू-- [रतृपयारण्यके- 

मेतां संहितां वेद! [० आ० ६ अ० { खञ १] इति संहिताया उपास्यत्वश्रवणा- 
तपवव्णादीनां प्रधिव्यादिदखयापाप्रनं गम्यते । यथा विप्णुदृ्टया शाद्प्रमोषान्लसतद्वत् । 
मण्डुकनाप्नो महर्षः पत्रो पराण्डकरेयस्तस्य च माण्डूकेयस्य संहितायां वायुदृटिरिव्येत- 
सतम् । मषुनास्नः कस्यचिन्महर्षः पत्रो माक्षव्यः। म चास्योपाप्तनप्य संबनधिन्यां 
पंहितायामाकाशदष्टिः कतैम्येति वदयां चकर विज्ञातवान् । 

माक्षव्यस्य महषरमिप्रायं दश्चयति- 

स हातरिपरिहृतो मेने न मेऽस्य पुत्रेण समगादिति, इति । 

सह सोऽपि वायुरविपरिहूनो विक्ेपेण परिह न मवति । वायोराकाङ्वर्पि- 
£ वेनाऽऽकाश्च एवान्तमीवात् । आकाशस्नु न वायव्रननमत्र । वायुकरारणत्रादभिक- 
वयापतित्वाच्च । अतोऽस्य मण्डूकस्य पुत्रेण सह मे मम न समगात् । दशेने न सगतं 
मदरीयमतं नेकविधं मवति । मन्मते वायोरन्तमविन वाय्वाकाशोमयदृष्टिः संहितायां 
पतिष्यति । तन्मते तवाकाशस्यानननमनत्वाद्वायुमात्रद्टिरेवातो मन्मतमेव श्रेष्ठमिति 
मेने निश्चितवान् । तनो वाथ्वाकाश्चयोर्धिकरस्येन ध्यानं न मतेति कितु वायुष्यानं 
र्वपक्च अकाङ्ाध्यानं पषिद्धान इत्यथः । 
५, 

[ 

इदानीं मतान्तरानुमरेण तयोस्तुस्यवछतवममिपरिय विकल्पन ध्यानं दरायति- 
समाने वे तत्परिहूनो मेन इल्यागस्तयः 
समानं दयतद्धवति वायुश्वाऽऽकाशश्ति, इति । 

अगस्त्यस्य पुत्र आगस्त्या महापरित्थं मन निश्चितवान् । कथमिति तदुच्यते- 
समान वे यदेतद्रायुः संहिनेति माण्डूकयस्य मनं यच्वाऽऽकाशः संहितेति माक्षव्यक्य 
मतं ते उमे अपि तुल्यतव्रटे एव । वायोराकाशवर्गितवमप्रयो नकम् । नहि वस्तुनां 
स्वमावानूमारेण किंचिदृपामनं प्रवतेते, कतु वचनानुमारेण । वचनं तु वायुः संहि- 
तेति पक्ष आकाशः संहितेति पन्ने च प्तमानम् । तत्तस्मात्कारणास्परिहूत आकाश्ञ- 
पक्षे वायोरनन्तमविद्रायुः परिलक्तश्च | तथा सति वायुश्वाऽऽकारश्ेलेतन्मतदवय 
सपानरमव भवति । तस्माद्टिकरपन सहिताय वाय्वाकरियाद।एः कतेव्यति तेर्न 

पुस्यः पिद्धान्तः। 
वोत्तरवणेततप्रहितापु पएरथिव्यादिध्याने यदुक्तं सोऽयमुपाएनस्य पूरौ मागः, वक्ष्य. 

माणस्तृत्तते मागः । तदुभयं वुदधिप्रौकयीय व्रिमनते-- 

इत्यधिदेवतमथाध्यात्म् , इति । 

१क. ख. कप्राप्िः। २ग.घ. इ. तें चेक्रविधंनमः। ३ ग. "तए ।त'।४ष 

ह. तिमु।५क.ख.श्रति। 



अध्या०¶ख०१] देतरेारण्यक्रम्। १८७ 
£ 

इतिशब्दः पूत्क्तं ¢ पृथिवी पूर्हूपम् ' इत्यादिकं परामृशति । तचाधि- 
देवतं एथिव्यारिकं दैवतमधिकृय वतेमानमुपाप्तनम् । अयानन्तरमात्मानं वागादि- 
सघतिदूपमधकृत्य कवतेत इद्यध्यास्पमुपापरनमुच्यत इति शेषः 

तदेतदूपाप्तनं विषत्ते- 

वाकपू्॑रूपं मन उत्तररूपं प्राणः संहितेति बूखीयो माण्डङ्कयः, इति । 
पवेवण वाण्हटिएतर०। पनोद्टिम्तदमयपं छपे प्राणर्टिरित्येतन्माण्डकेयस्य 

मतम् । सत च प्राण्टूकेयः शरीरः । उपासनायां निरन्तरं प्रषतेमानाः शराप्तै 
पुरुपेवेहिः प्रवतमानानामिद्ियाणां जितलत् । तेषु शरेषु वीरोऽयन्तपराकरमयुक्तः । 
उपास्यवस्तपाक्षात्कारवानिलयथेः 

अत्रैव मतान्तरमाह- 

अथ हास्य पत्र जाह ज्येष्ठो मनः पूषेरूपं वागुत्तरस्पं 
मनमतावा अग्रे संकसपयलयथ वाचा व्याहरति तस्मान्मन 
एव पूतवेरूप वागुत्तररूपं प्राणस्त्ेव संहितेति, इति । 

अथ माण्डकेयोक्त्यनन्तरपरस्य माण्डुकथप्य जयेष्ठः पुत्रो मनत वाचश्च पक्त- 
विपर्थयमाह । तन्नोपपत्ति चारोचत् । लोके विवक्षुः पैः पुरुष इमं वक्ष्याम यवं 
परथमं संकट्पयति पश्ादुचारयति तस्माद्रसतुत्वमनुख पूतरवभे मनोदषटिर्तर- 
वणँ वार्दष्टिश्च कत्था । या तु वणयोः संहिता तस्यां पर्रक्तः प्राण एव 
ध्यातव्य न तु तत्र कश्चिन्मतमेरोऽस्तीलयेवं यष्ठः पुत्र उक्तवान् । 

एवं सति सोपपत्तिकत्वादयमेव सिद्धान्त इति प्रतिमाप्तते । तत्र श्र॒तिभतद्वयस्य 

पमानत्वमभिपरेत्य विकरमेव सिद्धान्तयति-- 

समानमेनयोरतर पितुश्च पुत्रस्य च, इि। 

न ह्यपामना वस्ततसमपेक्षते किं तिं यथावचनमनुष्ठयेति न्यायः पूत्रमवाक्तः। 

तस्मायः पिता माण्डकरेयो यश्च तदीयो ज्येष्ठः पत्र एनयारभयामतं समानम् । 

तस्मान्मनोद्टिवाग्द्यो; पू्रत्तरमावित्वं विकर्प्यत । 

अधिदेवतमध्यात्मं च यदुपाप्तनमुक्तं तत्पररेपति-- 

एषोऽश्वरथः प्टिवाहनो पनोवाक्माणसेहतः) इति । 

यः पु्वक्तष्यिम्यादिष्यानरूपः फलहेतुः स एषोऽश्वयुक्तरथत्तमनः । पत व 
प्रटिवाहनः, प्रघ्ठोः पश्वयोयुज्यमान)। ्राबश्वी वाहनं य्य रथस्य सोऽथ, प्रणवा 

१क ख. (लमपासनं किं) २४. ड, नुष्िते न्या । ३क.ख. धमिति।४ क, ख. 

घ, इ. विकल्पते । ५ घ. ड. नरु हे । 



१८८ श्रीमत्सायणाचायंविरवितमाष्यसमेतम्-- (रतृतीयारण्यके- 

हनः । ईषयोर्दीरषिकाष्टयोर्मध्ये केचित्परबटमश्चं प्तयोज्य तयोरीषयोबरिरुभयोः 
पाश्वयोद्रावश्वौ मध्यमाश्वस्यादान्तस्य नियामको सेयोज्येते सोऽयमश्चत्रयेपेतो देवानां 
रथः । तथा तैत्तिरीया वाजपेयप्रकरणे प्तमामननि--“भष्टिवाहिनं युनक्ति । 
प्रष्टिवाही वै देवरथः । देवरथमेवास्मै युनक्ति ” इति । यथा देवरथोऽशत्रयेण युक्त 
एवमयमप्युपास्तिरथो मनोवाक्णेलिमिर््ययविरोषैः युक्तः, तस्मास्ष्टिषाहिरथव- 

त्सहपता फटप्रापणे समं इत्यथः 

दानीं फलं दशेयति- 

स य एषमेतां संहितां बेद संधीयते परजया पुभियै- 
शसा ब्रह्मवच॑सेन स्वर्गेण लोकेन सवमायुरेति, इ । 

यः पुमानेवमृक्तप्रकारेण विहितां “थिवी पूतररूपम्, इत्यादिकां देवताखूपां 
9 ० संहितां वेदोपासते। यद्यपि विदिधातुः प्रमाणनन्यज्ञानवाची तथाऽप्युपान्िक्रियामन्त- 

रेण फटापिमवान्मानप्तत्वपाम्येन तां क्रियामुपरक्षयति । स उपाप्कः प्रनादिमिः संधीयते 

पंयोभ्यते । प्रजा पुत्रपीत्रादिह्पा । पशवो गर्व शादयः । यश्चो धनदानादिकीतिः । 
ब्रह्मवर्चसं श्रुताध्ययनपंपत्तः। तदेतत्सवं॑चित्रान्यायेन प्रतिबन्धाभवे पतथेहिकं 
फटम् ] (चित्रया यजेत परकामः,) इत्यत्र पडुपेपादकदृ्टप्रयत्नपद्धवि मति परपरा 
पिरेहिकौ, अम्यथाऽऽमुष्मिकौति पूवपीमांसायां निगीतम् । तद्वदत्रापि प्रनादिफटमै- 
हिकमामुप्मिकं चेत्यनियतम् । स्वग॑स्वामुप्मिक एव । सर्वमायुरेतीलनेनापमृतयुरा- 
हिल्यं वितरक्षितम् । 

1८. 

उक्तोपाप्ननायाः पप्रदायिकववं दरैयति- 

इति तु माण्डुकेयानाम् , इति ॥ 

इत्येतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे तृती यारण्यके प्रथमाध्याये 
परथमः खण्डः ॥ १ ॥ 

इत्येवमुक्ता--“ृथितरी पएवहपम्, [ एे० आ० ३ अ० १ स १ ] इत्याद 
पाप्नना मण्डूकाख्यस्य महर्षः पुत्राणां पप्रदरायाद्भमावागता ॥ 

(4 

इति श्रीमत्म्ायणाचार्थविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकशच रेतरेयताह्यणारण्यक- 

भाप्ये तृतीयारण्यके प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 

>; ४1 

१ ध्. इ, 'जसनेय । २ ध्र. इ, शैः । तदिदा" ३ क. स. विरिभीतुः । ४ ध. इ. "वाद् 



अध्या० १०२] एेतरेयारण्यकम् । १८९ 

अथ द्वितीयः खण्डः । 
[र 

ॐ 

तैप्रदायान्तरोक्तिपुरःपरमुपाप्तनान्तरं प्रतिजानीते- 

अथ क्राकल्यस्य, इति । 
माण्डकेयामिमतोपाप्तनकयनानन्तरं श्राकरयस्यामिमतेपापतनमुच्यत इति शेषः| 

तत्नोपापनीयं खस्पं ददयति- 

पृथिवी पूवेरूपं य्ौरत्तररूपं वृष्टिः संधिः पञेन्यः संधाता, इति ! 

पतरत्तरवणेयेभूोकवुशोकष्यानम् । संधिषर्णयोः संहिता तत्र वृष्टिव्यानम् । 

संहिताया हेतुः संधाता । तयपा--{को यणचि" [ पा° पू अ० ६ पा० ! 
मू० ७७ ] इति सूत्र इकारस्य स्थने यकारादेशविधव्च्परत्वं निमित्तम् । तारे 

सथिनिमिते पर्जन्यध्यानं क्तभ्यम् । 

वृष्टेः पित्वं परमन्यस्य तथात्वं च रोकम्यवहारेण विदादयति- 

तदुतापि य्ैतद्वल्वदनहहन्तसंद धद होरात्रे वर्षति, इति । 

उतापीति निपात्मुदायः समुच्चयवाची ठोकपरपिद्धि पमृशचिनोति । तत्तमन- 

सृष्टिः संधिः पर्जन्यः तथतियसिं लोकप्रतिद्धिरि वियत इत्यधेः । २।जमे 

प्रसिद्धिरिति साऽमिधीयते--यत्र यदैतत्यजेन्यखह्पं बखवदलन्तप्रबठं मूत्वाऽत्र- 

हु्रहणे वटयुपेहारमकु्म(द)होरात्र संदृषदरात्रावहनि च विच्छेदाभावरकषणं 

हान कुति तदानीं वृेवेकमू्ोकपधितवं पञेन्यस्य पेधातृतवं च विग 

प्रतिमाप्तत इति शेषः । 

न केवट प्रतिमाप्तः किंतु लैकरिकानामृक्तिरप्यसीति दशेयति- 

द्यावापृथिव्यौ समधातामि्युताप्याहुः, इति । 

अनया प्न्यसतपादितया निर्तरतीतनृषठा चश्च प्रथिवी चेलयेते उमे पंथानं पर- 

सयं पराहवतयतितयेवं वाक्यमपि लौकिका आहुः । अतोऽनुमवाहोमिकोकवा 

वृष्टः एंभित्वं परभन्यस्य संधातृतवं च प्रािद्धम् । 

द्धिपरौकयार्थमक्तवद्यमाणाव् विभज्य दशयति 

इती न्वधिदैवतमथाध्यातमम् ) इति । 

इति यृक्तपकारमेव एषि्यादिकमिलथः । 

्रथिन्यादधिवतानामिव स्वशरीराव्यवानामपि ध्यानं दशेयति- 

पुरुषो ह वा अयं सवं आनद द्व बरदह भवत इलयाहुस्तस्े 
„~ -~---------------~-

~--- ------- -
----~ 

१ग. न्वः | २क. ख. डः इनि । 



१९० शीपर्सायणाचायपिरचितमाष्यसमेतप्-- [रतृतीयारण्यके- 

दमेव पृथिव्या रूपमिदं दिवस्तत्रायमन्तरेणाऽऽकाश्चो 
यथाऽपौ द्यवापृथिन्यावन्तरेणाऽऽकराश्स्तसिमन्हसिन्नाकाशे 
प्राण आयत्तो यथागुष्पिन्नाकश्चे बायरायत्तो यथाऽमूनि 
जरीणि ज्योतींष्येवमिमानि पएरे त्रीणि स्योतींषि) इति। 

छोके यः पुरूषो विद्यते स सर्वोऽप्यान्दमण्डपदशम् । वणेविकारर्छरन्दपः। यथा 
बह्माण्डस्याथः कपलमूरध्वं कपाटं चेति दवे बिदले दौ परस्परविपरीतमाभौ, तथा 
रुपेऽपि पादावारम्याधरोष्टपयन्तमेकं विदटमृत्तरोष्ठमारम्य मुभपर्थन्तमपरं विदलं 
यथा भिन्नस्य वेणोद॑च्द्रयं तद्वत् । विदे इति बकरारदछान्दपः । इव्येवमण्डपताददय- 
ममिन्ञाः पुरुषा आहुः । तस्य दलुद्रयोपेतस्य शारीरम्येदमेवाधरोषपयन्तं पृथिव्याः 
स्वरूपम्। इदं तृत्तरोष्ठादिकं दिषः खढ्पम्। तत्र तयोरधरोत्तरदल्योरन्तरेण मध्येऽ 
यप्रकश[स्माममत हरयमान छतर वतते, यथा बवाप्रथव्यामध्य आक्षाक्चप्त 

दरत् । तस्पिन्हस्मिन्प्ोक्त एव ददयमाने मृषच्छदर प्राण आशितः । यथा बाह्य 

प्रधिद्धाङाशे बायुराध्रितसतदवत् । यथा च बह्ये ज्योतिखयमेवं शरीरेऽपि ज्येति 
ज्ञयमस्ि । अनेन प्रकरिण शरीरस्याधरोत्तरमगो पएृथिवीख्पेण चुदोकरूपेण च 
ध्यातम्यौ | वायुश्च प्राणह्पेण ध्येयः । ज्यो तिख्लयं च बहिर्वदन्तरपि ध्येयमित्यथः। 

तच्च त्रयं दशेयनि- 
यथाऽसौ दिव्यादिल्य ए्रमिदं शिरसि चक्षय 
थाऽपताषन्तरिकषे विचयुदेवमिदमात्मनि हृदयं यथाऽ- 
यमभनिः पृथिन्यामेवपिदमुपस्यं रतः, इि 

टोकत्रयगतादिदल्षिदयद परिवचक्षहद यरेतांसि दरटम्यानि । 
जध्यासिकमुपामनं प्रतिपाचोपपहरति- 

एवष ह सम सवलोकमात्मानमलुविधायाऽऽ- 
हेदमेव पृथिव्या रूपमिदं दिवः, इति । 

उक्तेनैव प्रकारेण टोकत्रयपदरं पुरुषशरीरमनुक्रमेण सेपाचेदमेवाधरेष्ठपयैनत 
पृथिव्याः सरूपमिदं तृत्तरोठारिकं दिवः खहूपमित्येवं शाकल्य आह् । 

उपापननस्य फलं दशयति- 

स य एवमेतां संहितां वेद संधीयते प्रजया पभियं 
कसा व्रह्मवचेसेन स्वरगेण लोकेन सवेमायुरेति; इति ॥ 
इ लयेतरेयव्राह्मणारण्यककाण्डे वृतीयारण्यके प्रथमाध्याये 

हितीयः खण्ड; ॥ २॥ 

१ क, 'ह्पर्रि । २ ग, 'रमध उपरितनभा'। 

[1 = * ~~~ ----- ~ ~~~ ~~~ 



।॥ ^ गि 
॥/ = [# ~ अध्या०१म्०३] एतरेयारण्यकरम् । 

पूव॑वद्यास्येयम् ॥ 
इति धीमत्सायणाचायत्रिरचिते माधवीये वेदप्रकाश एतेयत्राह्मणारण्यक्र- 

५५ [^ 

माप्पे तृतीयारण्यक्े प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः २ 

अथ ततीयः खण्डः । 

उपाप्तनान्तरं प्रतिजानीतै- 

अथातो निभनप्रबादाः, इति । 

अथः केव् हि पपरनक्रत्वनन्तरम् । यत पाठकाना सहितापटदनन्तर् पटर 

क्रमो पठ्यमानो तु संमिस्यवतः कारणाननिमुजपवादाः सहिनोपसका महषयः 

संहितायाः पदस्य क्रमस्य च परहपा्नं प्राहुरिति शेषः । निगृनरन्दः प।हता 

वाचील्यमिधीयते । तन्निमृनं प्रकषण वदनि ध्ययदेवताप्हेत कृथयम्तीति निभ 

जप्रवाराः । 

उपास्यवम्तुनः स्वरूपं दशयति-- 

पृथिव्यायतनं निभुनं दिव्यायतन मृ 

ए्णप्रन्तरिक्षायतनपुभयमन्तरण, ईत । 

यथा निर्भनश्ब्दः संहितावाची्यमिधा्यते तथा प्रतृण्णर् पदवाची,) उभय 

मन्तरणेलनेन क्रमो शिक्षित इलप्यमिधास्यते । तत्र यान्न पाल ततपृथि- 

उयायतनं परथिवीमधनित्य वतेते एथिवीरूपतवन ध्यायरिल्वषः । तथा पप्य चरक. 

रूपलं क्रमस्यानतरिकषरूपत्वं च ध्यायत् । 

यथोक्तएथित्यादिरूपनिर्भुनादिष्यानं प्ररंमितुमुपापङ्छ पाप्य दकेयति-- 

अथ येनं निर्भूनं ब्ुषन्तएपवदेदच्याष्टाऽवरान्पा 

स्थानाभ्यापिलेनं ब्रयादथ यथन प्रतृण्ण वुन्तपुपय 

देदस्योष्ा उत्तराभ्यां स्थानाभ्यामिदन व्रूयाचस्त 

योभयमन्तरेणाऽऽह तस्य नास्तयुषवाद;ः) ई । 

जं व्रमन्तं संहितामधीयानमेनमुपापकं यद्यन्य; कथि 

द्पवरेदपापकेन पठ्यमानायां पहिया खरवरणीद्िकस्यदोषमुद्धावयेत् । तदा 

उपवादिन्नराभ्यापधोवतिम्यां 
नमेत देपोद्धावकमयमुपपिक एव व्रूयात्--ह 

स्थानाभ्यां एथिव्यन्तरिक्षलकम्यपच्याश तव प्र्यतोऽपीति । युक्तं चतदुषात- 

व 

अथोपापनानन्तर [ननु 

~ = 

~ व 
नगम 

१६्. ड, "नौ बुद्धिस्था' । २ ध. €. ।व पदुकरमयोः संहितां के । ३ ध, ई, येदितिष्र । 

~~~“ 



१९२ शरीमरसायणाचायविरवितमाष्यसमेतम्-- [रततीयारण्यके - 

कस्य वचनम् । संहितायाः पए्रयिवीरूपत्वध्यानेन प्तवदोषपरिहारात् । अतो निद्।षायां 

संहितायां दोषमृद्धावयितुः एषिवीलकात्तत्सहमाविनोऽन्तरिक्षटोकाचच प्रच्युतिभं 
वति । अथदन्दः पूवोक्तवर्षण्या्ेः । संहितायां दोषमनुकता परतण्णं वरुवन्तं परम. 
धौयानमेनमुपापरकं यदि कश्चिदुपदेत् । अधीयमाने पदे दोपोद्धावनमूपवादः । 
दानीमेनमुपवादिनं प्रत्युपाप्तक उत्तराभ्यां स्थानाभ्यापन्तस्षयुलोकाम्याप- 
स्यो प्रच्युतोऽमीत्येवं त्रृथात् । यस्तृपाप्तक उभयमन्तरेणाऽऽह क्रममधीते 
तस्योपापतकस्योपवादः परेणीद्धावयित्यः कमविपये दोषो नास्त्येव । संहितायां 
पदे च भ्रान्तरृष्या दोषः तमाव्यते । तथा हि--“ अभ्निमीठे ” [ ऋ° प° म० १ 
मू० १ ऋ० १ ] इृस्यां सहितायामुत्तरपदगत ईकारः खसितिः । एकारः प्रचयः । 
पदकाले तु तदुभयमनुरात्तम् | तथा सति पद्वाप्रनावापतितस्य कस्यचिच्छरदधानड्य 
संहिनायां स्वरान्यथात्वभ्रान्तिरदियात् । तथा संहितावाप्ननावापितस्य श्रद्धाजडप्य 
पदच्छेदकाटे ्ठरान्यथार्तवध्रनिः | क्रमकटे तु नोक्तथरमद्रयमस्ि, दविविधस्वरस्य 

ॐ 

पठ्यमानत्वात् । अभिमिलनेन पूर्वपदेन परह संहितायामीठ इति पदे स्तिप्रचयौ 
पठ्येते । पुरोहितमित्यनेनोत्तरपदेन पह संहितायामनुदाततद्वयं प्येते । तस्मात्कमे 
सखरान्यथालभ्नमो नेदिति । कथं चिदन्यथात्रेऽपि देवताध्यानेन दोषः प्माधौयते । 

क © 

तस्मादपामनं प्रक्ञस्तमि्यथः | 
[ ̂ वकष 9 निभुनादरिशन्दानां विवक्षितार्थे छोक्ग्र्िद्यमवच्छरतिरेव तमथं द्रायति- 

यद्धि संधिं विरमयति त्निर्भूनस्य रूपमथ 
यच्छदध अक्षरे अभिग्याहरति तसतृण्णस्प्र 
उ एवोभयमन्तरणोभयं व्याप भवति, इति। 

यदुचचारणं संयि पदयोरमयोरलन्तं सेनिकपं विवतंयति विशेषेण पपादयति 
तदूचारणं निभुजशब्दाभेस्य सरूपम् । निरिषटौ मृनपदशौ पूर्वत्तरशब्दौ यपमन्से 
हिताहृप उच्चारणे तदुचचारणं निभूनम् । अथराव्दः पृतवेरक्षण्या्थः । शुद्धे विका- 
ररहिते पूर्वोत्तरे उभ अक्षरे अभिव्याहरति स्प्टमृचःरयतीति यदसि त्पवृण्ण- 
दाब्दामिप्रेयस्य पदच्छरदस्य खशूपम् । तचयथा--५ इपे तर्ज त्रा ” [तेण मं० १ 

। १ 1 १ ] इत्यत्र योऽयमोकारः सोऽय संहिताखद्पः। यदा त्वाकारान्तं त्वेति 
पदमूकारादिकमूनं इृतयदिपदमुचचारयति तदानीमाकार उकरारश्त्युमे अक्षरे शुद्ध 
मवतः । तदानीं ंनिकषषपायाः संहिताया वरिच्छिननत्वात् । विच्छेदरूपरिपावाचिना 

प्रतण्णराठदेन विच्छितं पदममिधीयते । यदेतत्परतृण्णस्य स्वरूपं तदेतद उ प्रथम- 
----- ---- -- -- ~~~ ~~ 

१४. इ. तायां । र्ग. व्रदोनपः।३घ. ड. .रुदीयाः। ८ कर, ख. ग, “त्वभ्रमः। 

क्र" ५ क. च, नि । यथयाक। ६ घ. ह. श्रएवरप्र। 



अध्या० {ख०१] एतरेथारण्यकम् । १९३ 
माव्येव । सिद्धे पदस्य खरूपे पश्वातपेहिता प्रवति, संहितायाः संधीयमानपदद्रयधरम 
त्वन् पदपूवक्रत्वष्यावदयमातरात् । यत क्रमण सहिता परं चत्युभय न्पाप्र भव 

सोऽयं क्रम उमयमध्यवतितादुभयमन्तरेगेत्यय्यते । 
प्रकारान्तरणापापतनप्ररपाथमुपपतकशय काम्यं महितायध्ययनं विषत्ते- 

अन्ना्रकापो निभनं ब्रुयार्छगेकापः 
परतुण्णमुभयक्राम उभयमन्तरेण, इति । 

। नि > 9 

सहिताद्यध्ययनेरनायादिपिद्धिर्पामकस्य मवतीत्यक्त सत्यपापतनमेव प्रशस्तं मवति । 

यथोक्तफलविघ्नकरिणं शतं शापेन विनाज्ञपितुं शापद्पं मनर द्रेयति- 

अथ यत्रेन निभुनं वरवन्तं पर उपवदे्पृथिवीं 
देवतापारः पृथिवी खा देषता रिष्यतीलेनं त्रपा 
दथ यत्नं प्रतृण्णं बुषन्तं पर उपवदे दिवं देवता 
मारो व्रोस्ला देवता रिष्यतीदयेनं व्रयादथ यथनप 
भयमन्तरेण वरुबरन्तं पर उपवदेदन्तरिषषं देवतापा 
रोऽन्तरिकषं ला देवता रिष्यनीलेनं ब्रयाद्? इति! 

अयमपापकरोऽत्तादकरामः पनयद संहितामधोते तदानी परः शतुरेतस्य फरतरि्रा- 
धमेनपरपवदेद्धीयमानायां संहितायां व्रिद्यमानमत्रियमानं वा दोषुद्धावयेत्तदानीमु- 

पापकः पृथिीमिलयदिमन्रेण तै शत्रं रमेन् । मन्ैष्य चायम्ः--हे शत्रो तं 

सदिरतोह्यां पृथिवीं देतां दूषवितुपारः प्रप्त्रानसि । अततः पा पृथिवी प्ता 
त्वां रिष्यति हिनस्तीति । एवमृत्तद्यारपि प्रथाययोय[उयम् । 

अस्योपाप्कस्य शप प्रमथ्य दशेयति- 

यथातु कथा च दरुवन्वाऽुबन्तंवा 

वरयादसभ्याशमेव यत्तथा स्यात् ) इति । 
ब्रभन्नित्येतरमि द्वितीयान्तेन प्रिणेतन्यम् । हरु्सतं दोषामिध्यायिनमह्रुन्तं 

दोषोकतिरहितं वा वेरिणं प्रि यथातुकथाच येन केनापि प्रकरण व्रषादषाः 

सकः शपेत् । तदायं यदुपाप्केनोक्तं तदभ्याक्षमेत सिप्र तथा स्यात् । कव 
ॐ 

क 

प्रकारेण शत्रौ पयवस्यत् । 

यदा शत्ह्मणसदा विशेषं दशेयति-- 

न सेबान्यत्डुशलाद्राह्यणं प्रयत् › ३१ । | 

१ग ताध्य । २ श ढ़. "मत्पादथे। ३ ध. इ. "्रप्याय । ७ क. ख ताक । ५ क. 

ख. नर यिर्वीदे | ९ घर. द. ष्वताह्माद। ऽग. तःत्र । ८. ई त्व । 

५ 



१९४ भ्रीपत्सायणाचायेविरवितभाष्यसमेतम् - [देतृतीयारण्यके- 

दोषोद्धावकः श्ुयदि ब्राह्मणलं प्रति कुशछादन्यन्नेवर ब्रुयात्, मदीय. 
हितादो दोषेद्धवनं तुम्यं हितं न मवल्यतो दोपोक्ति परित्यज्य त्वं पतेन तिष्ठलयषं 
भकुरा व्रूयात् । देवता रिष्यतीलेतादशं शप न व्रैयात् । 

कचिद्भाहमणेऽपि शापमम्यनुनानाति- 

अतिद्य्न एव ब्राह्मण व्रूयात्, इति । 
अतिरयितं दुस्नं धनमतिदु्नं तस्मिन्नेव विषये विघातकं शत्रुं ब्राह्मणं शपेत 

त्वस्पे विषये | 

इदानी माण्डक्ेयस्य महरपमतं दशयति- 
नातिचु्ने चन ब्राह्मणं व्रूयान्नमो अस्तु ब्राह्म 
णेभ्य इति ह स्माऽऽह गरूरवीरा पाण्डुरेयः) इति ॥ 

इत्येतरेयत्राह्यणारण्यककाण्डे तृतीयारण्यकरे प्रथमाध्याये 
तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 

चनरढ्दोऽप्यर्थः । अतिद्यश्नऽपि महाधनविपयेऽपि विरोधिनं ब्राह्मणं न 
ब्रूयान्न शपेत तु ब्राह्मणेभ्यो नमोऽस््वित्येतावदेव वयात् । तदेतन्महरपमैतम् ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायविरनिने माधव्रीये वेदा्थप्रकाश एतरेयत्राह्मणारण्यक- 
भाप्ये तनीयारण्यकरे प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 

अथ चनृधः खण्डः । 

पुनरप्यन्यदुपाप्नं प्रतिनानीते- 

अथातोऽनुग्याहाराः, इति । 

अथ निमुजादिध्यानक्रथनानन्तरं यतो दोपवादिनः शत्रोः श्ापमन्तरेण खफङपि- 
द्विनासि । अतः कारणदनुव्याहाराः पकीयरोपोक्तिमनु खस्य ग्याहाराः शाप- 
रपं वचनं येषां प्राणोपापतकरानां तेऽनुत्याहारा महपय उपापनं प्राहुरिति शेषः । 

तदुपाप्तनं विधत्त- 

पाणो वंश इति विद्यात्) इति। 
यथा लके प्रौढो वशो गूरैस्य धारक एवमयं ेहगृहस्य धारकत्वेन व॑शञपदशः 

® ० 

प्राणवायः सराहतासखह्प इत्यते ध्यायत् । अत्र प्रकरणवशात्प्ाहुतति छम्यत | 

# कृदाटमिद्यस्य स्थाने क. पृस्तके वचनमिति वदहिशिखितः पठः। 

१.६. यात्रा २६ दद्यान् । ३क.ख. दस्याञ्श्धा ।४च ङ. तन्र। 



अध्या° {ख ०४] एेतरयारण्यकम् । १९५ 
असिन्ध्राणोपापने दोषवद्री शत्ररपाप्तकेन राप्तप्य इत्येतदरोयति- 

सत य एन प्राणवशञमुपदेच्छक्तुगन्चेन्मन्पेत प्राणं 
वेशा समधारेम्, प्राण मा वेशे संदधतं न षक्रोषी 
त्याह प्राणस्त्वा वशां हास्यतीलेनं त्रात, इति । 

सयो बरह्मणोऽन्यो वायः कोऽपि शत्ररेनमुपाप्तकं प्राणवशध्यानेन तदातमक- 
मपवदेतप्राण समाधातुं न शक्तषीत्येवं दूषयेत् । तरानीमयम॒पाप्तको द्विविषः शक्तोऽ- 

शक्तश्च तयोमध्ये ययं शकतु्रन्नेवस्मीति मन्येत तदानीं प्राणमित्यादिना मन्रेणेन 
शरं शपेत् । तस्य मन्रप्यायम्थः । अहमुपापतको वंशपदृशं प्राणं समधां सम्थक् 
चित्ते धारितवानस्मि । तथा प्ति प्राणल्पो यो व॑ंशलतं वंशं संदधतं पतम्यग्धयानेन 
धारयन्तं मां प्रति न शक्रोषि धारयितुं समिति मतरानाह । तस्माकारणादर्स्था- 
नीयः मराणस्त्वां हास्यति परिलक्ष्यति ततो मरिप्यप्ीति । 

अक्तस्योपाप्तकस्य शापमन्रे पाठान्तरं ददयति- 
अथ चेदस्क्ुवन्तं मन्येत पाणं वशं समथित्सिषन्तं नाशकः 
संधातुं पराणस्तवा वंशो हास्यतीलयेनं त्रयात् इति। 

यद्यथमुपापतको ध्यनि शक्तिररितमात्मानं मन्येत तदानीमनेन मन्रेण शपेत् । तस्य 
मन्नस्यायमथैः । अदमुपापकरो वंशद्षं प्राणं पम्यश्यानेन षारयितुमिच्छमि तादश - 
मिच्छन्ते मां प्रति सथातुं सम्य्ध्यनेन धारयितुं नाश्चको न शक्तोषीत्येवं मवानाह 
तस्मद्रशहूपः प्राणस्त्वां परिलयक्षयत।ति । 

पूर॑वदत्रोपापकस्य सरमय दशेयति- 
यथात कथा च बुवन्वाऽद्वबन्त षा व्रुपादभ्या- 
हमेव यत्तथा स्यान्न स्वेवान्यकुशलाद्राह्मण 
व्रयादतिधश्न एव ब्राह्मणं व्रूयान्नातिदुज्नं च- 

न ब्राह्मणं व्रषान्नमां अस्तु ब्राह्मणभ्य ईत 

ह स्माऽऽह शरीरो माण्डूकेयः) इति ॥ 

इत्यैतरेयन्राह्मणारण्यककाण्डे ृतीयारण्यके प्रथमाध्याय 
चतुर्थः सण्डः ॥ ४॥ 

पववद्याल्येयम्॥ ू 

-ति श्रीमतायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदर्थप्रकास रेतरेयारण्यकमाप् 
ततीयारण्यके प्रथमाध्याये चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 

क, ख, रक्तोऽसीप्ये' । 



१९३ ्रीपत्सायणाचायेबिरसितमाप्यसमेतप््ू- [रतृतीयारण्यके- 

अथ पमः खण्डः | 

उक्तापु वक्ष्यमाणापु च संहितेपराप्नापु परवौपु ्रतुद्धिप्तमाधानाभमुपास्यविषये 
सम्यक्परिशोधयितु प्रलोति- 

अथ खसाहूनिभजवक्ाः, इति । 
अथ काप चित्सहितोपाप्तनानां कथनानन्तरं निभूनशब्दाभिपरेया संहिता वक्त्र 

मते येषां संहिनोपप्कानां ते महषयो निथुजवकतरासते च विषयशोधनाथं वक्ष्यमाणं 
वाक्यपाहुः | 

प खल तदीयं वक्यं दरायति- 
पवमक्षरं पेरूपपत्तरयत्तररूपं योऽकाश्षः 
परूपात्तररूपे अन्तरेण सा संहितेति, इति । 

जप्याः संरहितोपनिषदः प्रारम्भे “ प्रमिवी पूरवहपं चरुत्तरख्पम् ” [ ए० आ० 
३अ० { ख० २] इत्यदौ पुतैरूपमिलयनेन पूतरेमक्षरं विवधितम् । उत्तररूपमि- 
त्यनेनोत्तरमक्षरं विवक्षितम् । तयारक्षर योऽवकराशः प संहिताशब्देन 
विवक्षितः । 

एवमूपास्यनिश्चयाथं पूररूपादिशढरीन्त्यार्याय प्ररोचनां पूमृक्तं [ ° आ० 
६ अ० १ ख० २] तदुपाप्तनफटमनेरमारयति- 

स॒ य एवमतां संहितां वेद सधीयते प्रजया पञ्चभि 
यशसा ब्रह्मवचेपतन सरण लाकेन सवेमायुरेति) इति । 

तदेतत्त्रेव व्यास्यातम् । 

अवक्रा इति यदुक्तं तत्र कंचिद्विशेषं दीयति 
अथ वयं व्रृपो निर्भ इति ह स्माऽऽह 
हृस्वो पाण्डेयः पूवेेवाक्तरं पुतररूपमुत्तरमुत्तर- 
रूपं योऽवकाशः पूवरूपात्तररूपे अन्तरेण येन 
संधि विवतयति येन खरास्वरं विजानाति 
येन मात्रामात्रां िभजते सा संहितेति, इति । 

हृस्वो वामनः स्वल्पदेहः । स च स्वाभिज्ञत्वप्रकटनाथ वयमिति पजाख्पं बहुव- 

चनं प्रयुङ्के । स चवमाह । पुवरूपोत्तररूपयायद्याख्यानं तत्ताटशमेव, अ्रकाशः संहि 
तेति यदुक्तं तत्रापि कश्चिद्विशेषः । न केवहमवक्राहमात्रं संहितेति किं तु येनाव- 

१२, श्रोनुबद्धि'।२क. सख. तम्याः ३, उ, '्दानाल्याय । ४. ड, नुस्मरति । 



भष्या० स ०९] एतरेयारण्यकपू । १९७ 

काशेन संधिं पत्तिरयेः संनिकपैमध्येता विव्ैयति विशेषेण पेपादयति येन 
चावकाशेन स्वरमस्वरं च पिविच्य जानाति । “अश्निमीठे" [ ऋ° सं० म १ 
पू० १ ऋ० १] इलयत्रोत्तरप॑दे पदकाढ्वदनुरात्तछरो न मवति कितु खसििप्र- 
चयौ स्वरावित्येताटशो वितरिकः । येन चावकारेन मराज्रामपात्रां च विभजते। 
““तवेत्तत्त्यमङ्गिरः' [ ऋ० पं म० १ पू० २ ऋ० ६] इत्यत्र पदकाले वका- 
रस्योपरि हेस्ोऽकाये दश्यते, पंहिताकले पा मात्रा न मवति, कितेकारो मात्त्ययं 
विभागः । एौरविशेपणेधिशिष्ठोऽवकाशः संहिता नं त्ववङ्मात्रमिति । 

प्ववत्फलमनुस्ारयति-- 

` स य ष्रमेतां संहितां वेदं सेधीयते भरजया पद्भियं. 
शसा ब्रह्मवर्चसेन स्वर्गेण ोकेन सर्वमायुरेति, इति । 

प्ववद्यास्येयम् । 

मतान्तरं दरीयति- 

अथ हास्य पुत्र आह पथ्यमः प्रातीवाधीपुत्राश्रं 
खल्विमे अविकर्षननेकीकु्मन्यथाव्णमाह तद्याऽसो 
मात्रा पर्वरूपोत्तररूपे अन्तरेण संधिविह्गपनी 
साम तद्धयति सामेवाहं संहितां मन्य इति, इति । 

अस्य हस्वमाण्डकेयस्य मध्यमः पुत्रः कशिदासि, तस्य माता प्रातीबोपी । 
७ 

तत्त्रो महर्सि परतरे अविकपनपरपपरमलन्तविरोषमङुव्नेकी $ वृनलन्तम 
8 

क्यमप्यकन्यथावर्णमार तं तं वर्णमनतिक्रम्पोचर्यति । तेदियन्न पूवपदान्त्यम- 

कारमत्तरपदादिभिकारं च संहिता यरि एरथगुच्वारयततदानीमयन्ता छेपो भवेत् । 

दि विकारमन्तमाग्य केवटमकारमुच्वारयत्तदानामलयन्तमककरण) मति | तवम 

प्रित्यभ्य यथाक्चा्चमेकारमपरवृचचारयति । तत्तथा स्ति पूवरूपात्तररूपयानसय 

याऽसौ मातरोचचारणविशेषरूणा सधिविह्गपन। राक्लिय 6।५ विज्ञापयति तत्साम 

समत्वं भवति । अतिद्रतातिविदम्बयोरमाबार्तापेवं तमत्त ̂व सादितामह मन्य 

इति मध्यमपुत्रस्य मतम् | 

असिन्रये कचिन्मच्रमुदाहरति- 

तदष्येतदषिणोक्तम्) इति । 

2 
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+, 

१. ड "पदस्य प* ¦ २क. ख. हस्वाका । ३ कै, ख. ५ ड. “नुस्मरति । ४ ग, ध. 

ह, प्रतिमोधी । ५क. ख. तत्रव" । ६ गःत१।५१ ख, दषं । 



१९८ श्ीमत्सायणाचायंविरवितमाष्यसमेतम्-- [दतृतीयारण्यके- 

पतच मन्रः संहितायामेवमान्नातः--“ मा नः स्तेनेभ्यो ये अभिद्रहस्पदे 
निरामिणो सििवोऽन्नेषु जगृधुः । आ देवानामोहते क्रिमो हदि बृहस्पते 

न परः सान्न विदुः” [ ऋ° प्म २ पू० २४ ऋ० १६ ] इति। 
हे बृहस्पते नोऽस्मान्मन्ररूपनन्सेनेभ्यो विद्याचोथपरेभ्यो मा दा इत्यध्याहारः । 
तादशेम्यो मन्रोपदेशं मा कु्वित्यथेः । कीदशा विद्यचोरा इलयाशङ्योच्यते-- 
ये रिष्या अभिदरहस्पदे सतो गुरु्रोहस्य स्थाने कौमाना निरामिणो मायया गुरु- 
मभिमुखीङृल व्यवहारे बाह्ये नितरां रमयन्तीति निरामिणः । एतेऽन्क्ूटा इत्येवं 
गुरोभरीनि जनयन्तीत्यधः । ते च स्वहदये रिपवः शत्रवः सन्तोऽनरेषु मोगयेषु द्ट- 
प्व जागृधुरमिकाङ््ां कुवन्ति । तादशेम्यः सनेभ्यो मन्रात्मकानस्मान्मा देहि । 
इति मशनदरष्टणां वचनमेतत् । तहि केभ्यो न्रा दातव्या इति वेदच्यते ये श्रद्धा 
लवो वित्रयः संमजनकरतारः पन्तो हृदि स्वचित्ते देवानामिन्द्रादीनां यागादिरूपं सेबन्ध- 
मा समन्तादोहते वितकंयनि प्रवैदा यागं कुं विचारयन्ति । तादृश्यो मन्रान्दे- 
हीद्य्थः । ते च सान्न समत्वादाजेवात्परः श्रेयोहेतुनास्तीत्येवं विदुर्जानन्ति । अतस्ते 
मच्रोपदेशयोग्याः । अत्र यथा शिष्याणां भ्यवहारे समत्वं प्रशस्तमेवं संहितायाममि 
हममाघोचारणं प्रशस्तिः । 

एनस्य मन्रस्य प्रदश्चना्थं चर्षं पारं पञति- 

बृहस्पते न परः सान्न विदुरिति, इति । 

पूव॑वत्फटवाक्यमनुस्मारयति- 
4 क न  & च 9 (@ अ (५. 0 

स य एवमेतां सहितां षेद संधीयते प्रजया परुभियश्षसा 
© न 8 भव ¢ क् ११ 4 

व्रह्मपचेस्न स्वगण रोकेन सवेमायुरेति, इति । 

इत्येतरेयत्राह्मणारण्यक्रकराण्डे वृतीयारण्यके प्रथमाध्याये 
पञचपः खण्डः ॥ ५॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदरायप्रकाश रेतरेयत्रह्मणारण्यक्रमाप्य 
तृतीयारण्यके प्रथमाध्याये पञ्चमः खण्डः ॥ ९ ॥ 

बृहस्पते न परः०-ऋ० पण म०२प्० २४ ऋ० १६। 

१४. ह. चतंः।२ग. श्याचोण । ३. ड. "पुटः । ४ क. ख. ग. मन्नो दातव्यः । 
५गवचेत्तदुः। ६ क.स.ननु ग.एव।७घ.ड.यदा) ८्घ. ड. सममा । ९क. ख. 
ड, 'तुपा । 



अध्या ० {ख ०६] एेतरेयारण्यक्रम् । १९९ 
अथ वष्रः खण्डः । 

एनरप्ुपापनैनतर क्तु प्रपतति 

रृहदरथेतरयो रूपेण संहिता संधीयत इति तैकष्यः, इति । 
तेर (तक्ष)नामकस्य पुत्रः कश्चिन्महर्पिरवं मन्यते । बृहनामकं॒यत्पाम 

५ त्वामिद्धि हुवामहे ” [ कऋु० स० मण ९ मू० ४९० १] इलस्यामृच्यु- 

रपन्नमस्ि यच्च रथतरास्य पताम “आभेत्वा गुर् नोनुमः) [कऋ° पण म ७ 
प° ३२ ऋ० २२ ] इव्यप्यामृच्युसन्नं तयोरुमयोः राप्नोः स्वरूपेण संहिता 
पपद्या । वामद्रयप्रबरसिसेन संहिताध्यानं कतव्यमिलर्थः | 

तमेव विवक्षितं ध्यानप्रकारं दशेयति- 

वाग्रे रथ॑तरस्य रूपं पभराणो बहत उभाभ्या 
खलु सहिता संधीयते वाचा च प्राणेन च, इति । 

अत्र बृहद्रथतरशठ्राम्यां पतामगानदूपो वाक्यार्थो न विवक्षितः । क्रं तरि प्र 
स्तत्वे्ाम्येन ताम्यां शब्दाभ्यां वाक्भराणवुपरुकषयेते । यथा बृहद्रथंतरर्षामनी सोमया 
गप्रकृतिरूपेऽग्निष्टोमे प्रएठसतोत्रस्य निप्पाद्करे पती प्रशस्तत्वामिप्रायेण पतवत्रं श्रति 
भिराद्वियते तथा वाक्भ्राणावपि देहम्यवहारनिष्यादकत्वेन प्रशस्तो । तस्माद्रगि- 
वात्र रथंतरस्य स्वरूपत्वेन विवक्षिता । प्राणो बृहतः खष्पत्वेन व्रिवक्षितः । वाचा 
च प्राणेन चेत्येताभ्यामुमाम्यामेव संहिता संपादनीया । वाक्प्राणष्या तसितेघयवं 
ध्यायेदित्यथः । 

उक्तपहिताध्यानस्य गृरशुश्रषाम्यत्वेन प्राश्यं दशेयति- 

एतस्यां ह स्मोपनिषदि संवत्सरं गा रक्षयते क्ष्यः) इति । 
येयमुषनिपदराक्पाणरूपसंहिताविग्रे तस्यामेव निमिततमृतायां पत्यामाचायप्रतादा्थं 

ठोकिकगोपाल्वत्तर(त)्षस्य पुत्रो निरन्तरं संवत्सरमाचायैपंबन्धिनीगां रक्षितवान् । 

न चात प्रयोजनान्तरमदिरय मोरकषायां क्रियमाणायां प्रङ्गारियं विया रन्धति 

दाङ्नीयमित्येतद्शेयति- । 

एतस्यां ह स्म मात्रायां संवत्सरं गा रकषयते तीयः) इति । 
मातराशब्देन प्रयोजनान्तरं निवाते । एतस्यां मात्रायां केवलायां वत्प्राणविचा- 

१ग. ग्नां वः।२क.ख. प्रप्र ३क.ग. ध्र. ङ. तारष्यः।४घ. ति। तना । 

५ ड. तरक्षना" । ६ घ. इ. शक्षितध्या। ७ ग. त्वपठ्नसा। ८ क. ख. ध. डः मानसा | ९क 

स्तोमस्य । १०क. ख. ह, सति । ११. घ.ङ, तार्देयः। १२ग.घ. इ. ताष्टछ्यः । 



२०० भरीमत्साग्रणाचायेतरिरचितभाप्यसमेतम् ~ [इतृतीयारण्यके- 

यामेव निमित्तमूनायां सत्यां गोरक्षा कृता । तस्मदितावता प्रयापेन ठम्यत्वादतिप्रश- 
स्तेयं विद्यय 

वद्पराणयोतहवरभतररूपतेन प्राम्त्यममिपरेय बृहद्रथ॑तरप्रतिपादकं मन्रदरय- 
मुदाहरति -- 

तदृप्येतहषिणोक्तम् , इति । 

रेतन्मन्द्रय संहितायामतमान्नत्तम्-- 

^ प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामाऽजनुष्टमस्य हव्रिपो हविय॑त् | 
धातुदयतानात्विनुश्च त्िप्णो रथेनरमाजमारा वसिष्ठः । 
अविन्दन्त अतिहितं यदापीचज्ञस्य षाम पमे गृहा यत् । ̀ 
धातुचुतानात्सविुश विषणोरमरद्वानो वृहदाचक्रे अशनेः? । 

[ ऋ० सर म० १० मु० १८२ ऋ० १{--२] इति। 

तदेतन्मचद्वयं प्रवग्यामिष्टमे मुक्ते समान्नातम् । आनुष्टुमस्यानुषटु्डन्दरोयुक्तरमन्रः 
तमत यस्य प्रवग्धेहविषो नाम धमे इत्यादिकं प्रादयो जानन्तीति शेषः । प्रथ 
सप्रथनामकावुमावृषी । चकरारावनुक्तमहविममृच्चधार्थो । ते पर्मेऽपि यस्य हविषः 

प्रपिद्धस्य नाम जानि । यत्च प्रवराय द्रव्यं हविपोऽपि हव्िभवति । उत्तमं हवि- 
रिव्यः । यथा राज्ञोऽपि राजेत्यत्रोत्तमत्वपुक्तं मवति त्रन् 1 तादश हतिः स्तातुं 
वपिष्ठाख्यो महषीं रथतरास्यं पामाऽऽनमाराऽऽदहूनवान् । तन सान्न तस्य हविषः 
स्तुतिरपि किंनिमित्तलाशङ्कय धात्रादिदेवनानिमित्तत्युच्यते । धात्रादिशम्देषु चत. 

रये पञ्चमी । पात्रादीनां पिष् हतिःस्तृतिरल्यैः । ते प्रथादयो महषयः प्रव- 
ग्रूपं हकिरतिहिनं धात्रादिदेवेम्योऽतिशयेनोपयुक्तमिलयविन्द्टेग्यवन्तो ज्ञातवन्त 
इत्यथः । यद्धत्रियत्तस्य सोमयागध्य धाम स्थानमापीत् । पति हि प्रवर्ग्ये प्ोमयागस्ते 
जस्वीव मापने । तस्मादस्य हरिषे पामलम् । तथा यद्धविः परमं गुहाऽलन्तं गोप्यं 
यन्तम्य रिरोखूपलात् । तथा चान्यत्र श्रयते-- “शिते वा एतचन्तस्य । यत्मवर्यः" 
[ते आ०प्र० ९ अ० १०] इनि। अश्चिपहिनानां घात्रादनां परितोषं निमि- 
तीक्रत्य तद्धविः स्नोनुं मगद्रानास्यो महर्िवरहदारूयं सतामाऽऽचक्र आनीतवान् । 
स्वेषु सोमयागेषु प्रशस्तं यत्यतर्धहतरि्लादशं हतवरिः स्तोतुं वसिष्ठमरद्वानो महता 
प्रयतेन रथंनरं वृहच्च सेपादितवनतो । तद्रुभयमामहपत्वेन प्रशस्तो वाक्भाणे । तस्ना- 
द्ाक्प्राणङ्पतवेन संहिनाध्यानमुत्तममिति मच्रद्वयोराहरणस्य तात्पयाथेः । 

१. मवाभ्ञ्त्रा ।२ष्. €. श्वम । ३ ग. मष्छत । यध तस्यार्थस्य ।५गम 

च. ह. नुष्वेपरि निमिनार्थे पः । ६ ग.घ. ट. "यनद्रविःण । 2 क. घ्न. च्यः | प्रः । 



अध्या० {ख०६| एतरेयारण्यकम् । २०१ 
तस्यतस्य मबदरयस्य परतीकतेन चतुधैपादौ पठति 

रथंतरमाजमारा वपिष्ठः । भरदराजो बृहदा चक्रे अप्रेरिति, इति । 
उपाप्तनस्य फं दरीयति- 

स य एवमेतां संहितां वेद संधीयते भरनया पषुमिर्य- 
शसा ब्रहमवच॑तेन सगेण लोकेन स्ैमायुरेति, इति । 

पनरपि गुणान्तरविरिष्टतवेन ववप्राणरूपायाः संहिताया उपाप्नान्तरं विधत्ते-- 
वाक्प्राणेन संहितेति कोण्डरव्यः प्राणः पवमानेन 
पवमानो विनरदविश्वे देवाः सर्गेण लोक्षेन 
स्वगो लोको ब्रह्मणा सैषाऽवरपरा संहिता, इति । 

कुष्ठरवस्य पुत्रो महषिः संहितोपोपनामेवमुवाच । येयं वागति ता प्राणेन 
संहिता संयुक्त वाचः प्रणिन प्रेय॑माणलात् । स च प्राणो देहमध्यवतीं पवमानेन 
बाह्मवायुना संहितः) गह्यवायोः प्राणानुपराहकत्वात् । पत॒ च प्वपरानो बाह्मवायु. 
विेदेषेः संहितः, सर्वषां देवानां बाह्मधीनकरियोपेततात् । ते च विनमे देषा; 
स्वर्गेण छोकेन संहिताः, तद्छोकनिवापितात् । म च सगो छोको ब्रह्मणा गेदेन 
संहितः, बेदोक्तंकमोनुष्ठानरम्पलवत् । सैषा वागािका बहमन्ता संहितोपः.ैख- 
रपरेतयुच्यते । अवरः पुवपरवममिहितेः पैररतरेत्तरममिहितश्च पदायुक्तलात् । एवं 
सपा संहिता ध्यात्येदर्थः | 

तस्य ध्यानस्य फं विधत्ते- 

सयो हैतामबरपरा संहितां मेदेव ष्व स 
प्रजया पलुभियशसा ब्रह्मपचसेन स्वर्गेण 
खोकेन संधीयते यथैषा संहिता, इति । 

एषा ध्यातम्यतेनोक्ता संहिता वहुविधपदा्यपरम्परयेपिता ! एवमेव सं उपाप्तकः 
प्रनादिपरम्परया संयुज्यते | 

यथोक्तपरम्परारहितेऽप्युपाप्तने प्रनादिफछं समानमिलयाशङ्कयात्र त्रो 
द्रीयति- 

` स यरि परण वोपष्टतः सन वा्थनाभिन्याहु- 
रेदभिव्याहाषन्ेद विद्यादिवं संहिताऽगपद्विटुपां 

रथंतरमानमारा व०-ऋ० सं० म० १० प° १८२ ऋ !। मदद्रानो ब्रह 
देचकरे०-ऋ० प° म० १० सू० १८२ ऋ०२। 

ण् णक =-= 

१ दख. र्यो पाः। > ग, "कमार्गानु । 
---~-- - 4 सान म ह > न 

२६ 



२०२ श्रीमत्सायणाचायविरचितमाष्यपतमेतम्-- [इतृतीयारण्यके- 

देवानामेरं भविष्यतीति शश्वत्तथा स्यात् , इति । 
स॒ उपापको यदि कदाचित्परकीयप्रयोजनेन वा खकीयप्रयोजनेन बोपदतः 

परितः सन्नमिव्याहरत्संहितां पठेत्तदानीपभिव्याहाषन्ेव संहितां पठितुमिच्छनेव 
विद्यादेवं मनमा पंकल्पयेत् | कथमिति तदुच्यते -इयं मयोपास्यमाना संहिता 

दिव्रमगमत् । वुरोकपय॑न्तं पदाधनातं प्राप्तवती “ विशवे देवाः खर्गेण टोकेन खगो 
रोको ब्रह्मणा " इद्येवमुक्ततवात् । तस्मात्कारणटिदिषां संहितोपापतकानामत एव 
द्वन दवताहूपाणामतषा पुरषाणां मविष्यद्याहकमामु।प्मक वाऽपक्षित श्रय 
सवेदा मविप्यतीयेतरं मनप संकतिते सति शश्वत्तथा स्यादवरयं तत्फरं पिध्येत् । 

एवं सलस्या उपाप्तनायाः संकल्य्रीनमिदमेव फं न तु पूर्वोक्तं प्रनादिकमिलया- 
शङ्कव तडुमयपतमुच्चयममिप्रय पूर्वोक्तमेव पुनः पठति - 

सय एवमेतां संहितां षेद संधीयते 
परजया पदुमिर्य॑श्सा ब्रह्मवर्चसेन 
स्वरगंण छकेन सवेमायुरेति, इति । 

केवछवाम्रृषेण हिताया उपापतनान्तरं विधत्ते-- 
वाक्सहितति पश्वाटचण्डः, इति । 

प्चाछार्थे देरो प्मुतननशचण्डल्ेजस्वी त्नामको वा कथिम्महरपिवाभूपेण संहिता 
ध्यातष्येत्याह । 

तेतत्संहिताया वागषत्वं स्र एव महविरपपादयति-- 
वाचा वें वेदा; संधीयन्ते वाचा छन्दांसि 
वाचा मित्राणि संदधति वाचा सर्वाणि 
भूतान्यथा वागव्रदं सवेमिति, इति । 

वेदाः सवऽपि वाचेव संधीयन्ते पव्यने । छन्दांसि गायत्यादीन्यपि वाचा 
शवुर्यनत । त्राणि ललिव पृरूपा वाचा प्रियक्त्या सद्धति पेयुक्ता भवन्ति | 
ने केवह मित्राणि केतु सत्रऽपि प्राणिनः प्रियोक्रल्या ज्िग्धा मव्रमिि। अपि च षाग 
मेद सपमेहिकमागुप्मिकं च फलजातं त्पादयति । राजपेवारौ प्रियभाषणेन धनला- 
मात् । मच््रनपाद्धिना खर्गादिपिद्धेश् | 

ननु वाचः प्राणव्ररततवाःप्राणध्यानभव प्रशलमिलाश्चङ्कय वस्ततत्चविचारेण तथा- 
त्वेऽपि पहितायां वाचः प्रत्याप्तत्तिमनयत्यतिरेकाम्यां दद्ययति- 

तद्यततरदृर्धति वा भाषते वा वाचितदा 

१क.ख. "न्तपः। २क.स. तनं प्रा । ३. ड, प्रणिन संत ४ध. ड, 
ध्यानं प्र" । 



अध्या०१{ख०८(६)] एेतरेपारण्यकम् । २०३ 

पराणो भवति वाक्तदा प्राणं रेदठ्यथ यत्र 
तृष्णीं बा भवेति स्वपिति षा प्राणेतदा 
वाग्भवति प्राणस्तदा वाचं रदङि ताव- 
न्योन्यं रदो वाग माता प्राणः पत्रः, इति। 

तत्तस्यां वाक्तहितायाियमृपपत्तिरुच्यत इति रोषः । यत्र यदा पुमनित्ेद- 
वक्यमधीते छोकिकीं वा मपां कथयति तदानीं प्राणो वाच्यन्तूतो भवति 
वाच एव व्यापार उच्चारणलक्षणो ददयते न तृच्छप्तनिःातर्यः प्राणव्यापारः) 
अतस्तदानीमियं बाक्प्राणं रेदृढि रेट भ्रपति। एतावता संहितापाठकाठे वार्यापा- 
ररूपोऽश्नयोऽभिहितः। अथश्चडरेन वैलक्षण्यवाचिना व्यतिरेक युपक्रम्थ । यत्र 
यदा तुष्णीं वा भवति बाण्यापारं परित्यज्य मोनी सत्नवतिष्ठो चक्षुरादिम्यापारमपि 
परिलयन्य स्वापं वा प्रप्नोति तदानीमियं वक्पराणिऽन्तभेवति, वाण्यापारो न द्यते 
प्राणम्यापारस्तु दरयते । तस्मात्तदानीं प्राणो वाचं रेदछि प्रपतति । न ॒च तृष्णीमवि 
स्वापे वा संहितापठोऽनुगच्छति । तथा स्ति यत्र वाग्व्यापारो नल्ि तत्र संहिता 
नास्तीदयेषं व्यािरेकः प्रदश्ितो मवति। तवेतो वक्प्राणावन्योन्यं रदनः; कालमेरेन 
्रपतो यद्यपि तथाऽपि वागेव माता प्राणः पुत्रः । तस्मद्भाग्यानं प्रशर् भिः । 

वाचो मातृत्व प्राणस्य पुत्रत्वे च सवादकं मन्रमुदाहरति-- 
तद्प्येतदषिणाक्तम् , इति। 

तमेतं मन्न पठति- 

एकः सुपणेः स सयुदरमायिवेश स इदं विश्वं भुवनं बिच । 
त॑ पाकेन परनसाऽपर्यमन्तितस्तं माता रेष्ठ स उ रेदछि मातरमिति, इति । 

योऽयमेकः प्राणवायुः सुपणेः पकिवरनिराधःरपचारी स प्राणवायरबहमवायुरूपेण 
समुद्रं समुद्रवद्विसततमन्तरि्षमाक्िरश प्रविष्टवान् । स प्राणदेव इदं विश्वं भुवनं 
समपि छोकं विच विरोषेण रूपयति । पति हि प्राणे जीवन्तः पुरुषा सकं 

विस्यातं कुवेनति । न तु प्राणरहिता मृताः । तें तादशं प्राणदेवमहमुपाप्तकः पाकेन 

पनसा परिपक्ेन(ण) ज्ञनिनान्तितोऽनिके खह्येऽपहयं दृष्टवानपि । केन 
प्रकरिण तदधीनमिति तदुच्यते -तं प्राणं माता रेदलि। अध्ययनकठे टोकिकृमाषा- 

एकः मुपणेः स०-- ऋ सं म० १०० ११४ ऋ०४। 

१ घ. छ, उपलक्ष्यते । २ ग, "वदम्बराः। ३. ड. स्थाप्यति । >. इ. रोकवि' 

५६. ह, न्तं कमै कुः ६ क. ख. प्राणे दे"। ७ घ. इ. पा । 



२०४ भरीमत्सायणाचायविरचितमाष्यसमेतपम्- (रतृतीयारण्यके- 

के च वाक्प्राणं ग्रति । स उ सोऽपि प्राणो मातरं रेढि तूष्णींभावकाटे 
खापके च वाचं ग्रति । इतिशब्दो मन्रप्माप्तय्थः । 

उपालिफठं दहेयति- 
स य एवमेतां संहितां बेद संधीयते प्रया पुमिरयकषसा 
ब्रह्मवचैसेन स्वर्गेण लोकेन सर्वमायुरेति, इति । 

उपाप्तनान्तरं प्रतिजानीते- 
अथातः प्रजापतिसंहिता, इति । 

अथ पश्चाछचण्डकोण्टरव्यादिमहिप्रणीतपहिताध्यानकथनानन्तरं यतः प्रना- 
पतिप्रणीता संहिता ङइत्सकृट॒म्बवरिषयत्वास्रशस्ता, अतः कारणात्साऽमिधीयते । 

तमतां सहितां ददैयति-- 
जाया पुरूपं पतिरुत्तररूपं पत्रः साधः 
प्रजननं सेधानं सेषाऽदितिः संहिता, इति । 

सेमोगकटेऽगरीव्रित्राज्ञायायाः परैवणेरूपत्वम् । उत्तरदेशवतितात्पत्युर 
रवणेखपत्वम् । उभयमेखननत्वात्पुत्रः संधिः । प्रजननं पुतरोत्पादनं संधानं प्॑हि 
ताया निमित्तम् । “ इको यणचि ” [ एर मू० अ० ६ पा० १ पू० ७७] इत्या- 

दावच्परत्वं यथा संधिका्थनिमिततं तद्त् । येयं ध्यात्या सहितोक्ता सेषाऽदितिर 
ण्डनीया, जायापतिपुत्रतदुपयुक्तम्यापरः कृत््स्य संप्तारंधमंस्य पृरितत्वात् । 

तमेतमर्थं विस्पष्ट दशेयति- 

अदि तिहीदं सवं यदिदं क्रिच पिता 
च माता च पुत्रश प्रजननं च, इति । पु 

पितनादिकमपेक्ितं के याकिचिदसि तदिदं समेमदितिहैखण्डमम्य मिलरथः । 
यथेयं संहिता पित्रादिमिरपेकषितैः पुणत्वाददितिरेवमदितिनामयुक्ता देवमाता स्ष- 

देवपुणेतवेन साम्येन, अदितिदेवताप्रतिपादकं मनं प्रकृतपेहितापरशेप्ाथमराहरति-- 

| तदप्येतहषिणोक्तम्; इति । 

स च मन्न: सहतायामवमान्नतः- 

“अदितिचौरदितिरन्तरिक्षमदितिमाता स पितासषत्रः। 
शवे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिजतमदितिजेनित्वम् '' ॥ 

[ ऋ० स म० १ प° ८९ ऋ० १०] इति॥ 

१६. इ. ्तांद्। २फ. ख. ाभागव्ः। ३ग. पस्य कं, ख, ग, "ण्डनमः। 

५कं, ख. ग. 'नलत्वमि'। ६ घ, ङ, भमेवाऽऽग्राः | 



अध्या {स०६] एेतरेयारण्यकम् । २०५ 

दृ्ोकाद्यभिमानिदेवतानां सर्वाप्ामदितिकार्थते पति कारणम्यतिरेकेण का्यीमावा- 
ददितेः सवात्मकत्वं यक्तम् । गन्धाः पितरो देवा आघुरा रक्षत्य पच जनाः । 
यदवा निषादपञ्चमा ब्रह्मणादिवणोः पच जनाः । क्षिच यज्ञातं पूरमुयन्नं यजनि- 
त्वमितः परं जनयितव्यं तत्सवेमदितीरेव । तादगदितिदेवतानामपताम्यादियं परंहिताऽपि 
प्रशस्तेः । 

एतस्य मरस्य प्रतीकत्वेन द्वितीयं पादं पठति- 
अदितिमीता स पिता स पुत्र इति, इति । 

उपाप्तनस्य फं दरयति- 
स य एवमेतां संहितां वेद सेधीयते प्रजया पदुभिर्यशषपा ब्रह्म- 
वचैसेन स्वर्गेण केन सवैमायुरेति सर्वमायुरेति, इति ॥ 

इयेतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे तृतीयारण्यके प्रथमाध्याये 
पष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 

इति बरहवुचबराह्मणारण्यककाण्डे तृतीयारण्यके 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

अभ्यापोऽध्यायप्तमाप्यर्थः ॥ 
इति श्रीमत्सायणाचार्थविरचिते माधवीये वेदार्थभकाश ेतरेयत्राह्मणारण्यक- 

माष्ये तृतीयारण्यके प्रथमाध्याये षष्ठः सण्डः ॥ ६ ॥ 

हति श्रीपत्सायणाचायषिरविते माधवीये वेदाथेषकाने बदचव्राह्म- 
णारण्यककाण्डमाष्ये तृतीयारण्यके प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 

अदितिमाता स पिता०-ऋ० सं० म० १ सू० ८९ ० १। 
1 

१ च्, ह, "तुन्मन्त्न' । 



अथ तृतीयारण्यके द्वितीयोऽध्यायः 

तत्र प्रथमः खण्डः । ( तत्तमः) 

4 6 9 
२ | 

प्रथमेऽध्याये संहितापदक्रमाणां नानाविधं ध्यानमुक्तम् । द्वितीयेऽक्षरादिवहुविध- 
ध्यानान्ुच्यन्ते । तत्राऽऽदौ तावततििहविोकनन्यायेन “अथातोऽनुम्याहाराः प्राणो वश 
इति विद्यात्" [ एे० आ० ३ अ० १ त ४ ] इत्युक्तं तदेतदनूचोपपादयति- 

प्राणो वेश इति स्थविरः शाकत्यस्तद्था श्ाढार्व॑श 
सर्वेऽन्ये वशाः समाहिताः स्युरेवपस्मिन्पाणे चकुः भरत 

[4 मनो बागिन्दियाणि श्ररीरं सवं आत्मा समाहितः, इति। 

शकटस्य पुत्रः श्ञाकर्यः प तु बारोऽपि कश्चिदस्तीति स्थविरशब्देन विशेष्यते । 
तेन प्रोक्तं प्ाणेत्य वंशतवध्यानं साम्यस्द्धावादुपपद्यते । यथा लोके शाखाया 
आधारमूतसम्भामरेषु दण्डायमानप्ापिते प्रे वंशे स्यूता अन्ये स्वै बा; पम्य- 
क्तिष्ठिताः स्युरवपस्िन्माणवायो चक्षुरादिकं शरीरान्तमवयवनातं ततप॑घरूपः 
तवै आत्मा च स्म्यगाभ्नितः। 

इत्यं बुद्धिस्थं वंशातवमुपपादितम्, अथाक्षरध्यानं विधत्ते- 

तस्येतस्याऽऽतनः प्राण उष्रूपमस्थीनि स्परेरूपं 
मलानः स्वररूपं॑परंसं॑लोहितमित्येतदन्यचतुथम- 
न्तश्था हपामिति ह स्माऽऽह दस्वो मण्डुकेयः) इति । 

योऽयं “प्राणो वंशः" इति स्तुतिप्रङ्गेन देहेन्दियादिपंबातकपः वै अनर 
क. क्स्तस्येतस्य पंषरूपस्याऽऽत्मनो यः प्राणोऽसि तरेतदूष्पणां स्वरूपम् । रपष- 

सहास्या अक्षरविशेषा उष्पाणस्तेप्वकषरविरेषेषु प्राणि कुयात् । मातृकापाडे 
ककारादयो मकारान्ता वणी: स्पशप॑ज्काप्तेष्वस्थिदृषटिः । अकारादयः, अकारान्त 
कणेः स्रपक्तकासेषु भजदषटिः । यरढ्वाश्वत्वारे वणा अन्तस्थापज्तकास्तषु पांस- 

लोहितरूपं पूर्ोक्तत्रयपेक्षया चतुर्थमङ्मन्यद्धयातम्यम् । 

१ ध. इ, "माध्याः । २ ग. घ. इ. 'विधध्या। ३ ध. ड. "्देघ्या1 ४ क. ख. ग. "लोकि 

तन्या ।५घ. इ. "णवं । ६ क.ख.ध. ह. श्ठस्यध्याः। ७. ड, सोभ्य । ८क्.ख, 

ग. "ङ्प सवेमात्मोः। ९ क. ख. मज्जाट' । १० घ. इ. 'हितं इ ¦ 



अध्या०२ख० १(७)] पेतरेयारण्यक्षम् । २०७ 

तदेतपुथीङ्ध्यानं राण्य उक्तवान् । शाकरयस्य तु मते न सतरभधयान 
रितु पर्ोक्ताङ्त्रयध्यानेवेलेतदरीयति- 

यं त्वेव न एतत्मोक्तम्, इति । 
नोऽस्माञ्ि ष्यान्प्ति श्चाक्रयैन प्राण उष्मरूपमि्यारि त्रयमेवोक्तं न तु माप्त 

मित्यादिकं चतुम् । एवं सति श्राक्ट्यमाण्डकेयमतद्वपातुप्तरिण ष्याने विकशमो 
द्रष्टव्यः| 

तत्र श्ाकस्यमाश्रि्य ध्यातम्यं गुणान्तरं विधत्त- 

तस्यैतस्य ् रयस्यास्थ्नां मज्जां पर्वणामिति जीणीतः 
षष्टि शतानि त्रीणीतस्तानि सप्ताविंशतिशतानि 
भवन्ति सप्त च वै शतानि विशतिश्च संबत्सरस्या- 
होरात्राः स एषोऽहःसंमानशक्षभयः श्रोत्रपयदछ- 
न्दोपयो मनोपयो बाय आत्मा; इति। 

यान्यस्थीनि स्पर्शेषु ष्येयत्वेनक्तानि, ये मजानः स्वरेषु ध्ययत्वेनाक्ताः, यानि च 
पवीण्यष्मप ध्येयतवेनोक्तानि, यच्प्यप्मसु प्राण एव ध्येयत्वेनोक्तो नतु पर्वाणि तथाऽपि 
तस्य प्राणस्य तेषु पर्वसु सेचारादमेदविवक्षा द्रष्टव्या । अस्थ्नां मज्जां पव॑गामिति 
यदुक्त तरेव तस्यैतस्य यस्येति संगृह्योच्यते । अध्थिमलपवैहपस्य त्रयस्य शक- 
छविरोषाः पुरुषशरीरस्येतो दक्षिणं त्रीणि शतानि षष्टिश्च मवनिति । पुनरपीतो 
वामपा त्रीणि श्रतानि षष्टिश्च वन्ति । तानि मित्वा सप्र शतानि विशतिश्च 
सेपच्न्ते । पेवत्सरस्याप्यहानि रत्रयश्च मिदित्वा विशनलपिकसकशततेस्यया 

गण्यन्ते | तथा सति स॒ एष पुरूषोऽहःतेमानः संरूयया सैवत्परगताहोरात्रषरि- 
मितः । तथा चक्षःश्रोत्रादिभिरूपतत्वात्तत्तनमय आत्मा । तमेतमहःतप्मानत्वादिगुणवि. 
शिष्टमात्मानं ध्यायेदिव्यथैः। 

उक्तोपाप्तनस्य फं दशेयति- 
सय एवपेतमहःसेमानं चश्चम॑यं श्रोत्रमयं छन्दोमयं पनो- 
मयं बाखयमात्मानं वेदाहं सायुज्यं सरूपतां सखो. 
कतामश्रुते पुरी पुमान्भवति सवेमायुरेति, इति । 

इदयैतरयब्ाह्मणारण्यककाण्डे तृतीयारण्यके द्वितीयाध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (७) 

१४. ड. ्तम्यगुः। क. ख. ध. ड, स्य सक । ३ ग. घ. इ, संख्यायाः । ४ क, 

“ति । सोऽा । 



२०८ भ्रीपत्सायणाचायविरवितमभाष्यसमेतम्-- [इतृतीयारण्यके- 

स ब्रह्माऽहामहरमिमानिदेवतानां सायुज्यं तादात्म्यं सरूपतां एथक्ते ति पमा. 
नहपत्वं सलोकतां समानरोकवातित्वपश्चते प्रापनोति । मावनायामलयन्तमुत्कर्षे सायुज्यं 
मध्यमत्वे साप्यं मन्दते प्ारोक्यमिति ग्यवस्था द्रष्टम्या । तदेतत्पषेमामुप्मिकं फलं 
पत्रित्वादिकं चेहिकं द्रष्टम् ॥ 

इति श्रीमत्मायणाचार्थविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
प्ये तुतीयारण्यके द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (७) 

अथ द्वितीयः खण्डः । ( अष्टमः 

उपापनान्तरं प्रतिजानीते 

अथ केण्डरब्यः, इति । 
५ 

कौण्डरन्यनामा महधिः काचिदूपाप्नां वक्तीति शेषः । 
तामुपापतनामाह-- 

त्रीणि षष्टि क्तान्यक्षराणां त्रीणि षष्टि शता 
न्युष्मणां जीणि षटि शतानि संपीनाम्) इति । 

अकारादयः स्वरा अक्षरशब्देन विवक्षिताः । उरष्मशम्रेन शकारादिवाचकेन 
सत्राणि व्यञ्जनानि ककारादीन्युपरक्ष्यन्ते । सधिक्व्देन स्वराणां व्यञ्जनानां च पर 
स्परपंयोगोऽमिधीयते । कषष्ीयेतदत्र प्रथक्पदम् । तथा सति स्वराणां त्रीणि 

रतानि षषटिापिकत्युक्तं भवति । एकस्य संवत्प्रस्य षषटदुत्तरं शतत्रयं दिवसाः, 
तेषु रिवतेपुज्चायेमाणाः स्वरास्तत्परस्ययेव गण्यन्ते । एवं व्यञ्जनेषु खरग्यज्चनपर- 
येगिप्वमि योजनीयम् । अयं न्यायः पस्यामुपाप्तनायामप्येकेकपाश्वगतास्थिमजंपवषु 
द्रष्टम्यः । तथा प्ति त्रीणीतः षष्टि शतानि त्रीणीत इत्येषा संख्योपपद्यते । 

उपास्यत्वेनामिहितेप्वक्षरोप्मपरपिप्वहरादिदष्टि वित्ते- 

यान्यक्षराण्यतोचामाहानि तानि यानरष्प- 
णोऽवोचाम रात्रयस्ता यान्त्सधीनवोचा- 

[क $ ॐ, ¢ ® नै [+ 

माहारात्राणां ते संधय इत्यधिदैवतम्, इति। 

काट्यलानमहोरत्रतत्संभिरूपं देवतमधिक्रत्य वतत इत्यधिदैवतम् | 

* एतच्च पृवमपि “तस्यतस्य [एे° आ० ३ अ०२ख. १] इत्यादिवाक्यव्याहयानावसरे 

वक्तुमुचितम् । तत्रापि पष्िदातानीति पदद्रयस्य कतुमत्रवोधैतत्वात् । 
[भम ---~--~~ ----~----- 

१ धर, इ. स्प्यमधमत्वे। २ घ. इ, मञ्जापः । ३ ग, “्जस। 



अध्या० रख ०१] रेतरेयारण्यकप् । २०९ 

देवतावयवानामहरादीनां दष्टियथाऽमिहिता तथा पृरुपशरीरातव्रयवानामस्थरादीनां 
इष्टिमपि विधत्त- 

अथाध्यात्मं यान्यक्षशण्यधिदेवतपवोचामास्थीनि तान्यध्यातपं 
यानूष्मणोऽधिर्देवदप्नोचाम मरन्ानस्तेऽध्यातप् , इति । 

अथ दवतावयवानामहरादोनां दष्टिदिधःनानन्तरपरध्यारपमुपाप्रकशरैरावगकटि- 
रपि विधीयते । तत्र सवेप्वस्थिरटिव्य्नेषु मैरनदृटिश्च ककतत्या | 

तामेतां मज्नदष्टि प्रशचपति- 

एष ह वे संप्रति पराणो यन्मञ्जेतदरेतोन ह वा ऋ प्राणा- 
रतः सिच्यते यद्रा इते पराणद्रेतः सिच्येत पूयेत सैभेत् इति । 

मज्ेति यद्स्स्येष एव संवति प्राणः समीचीनो मर्यः प्राणवायुः | तत्कपभि- 
त्याशङ्कय तदेव स्पष्टौ क्रियते-मज्ञाकायैूतमेतदरेत उत्यत्म्यमानजनुप्राणतादात्ं 
प्रापय प्राणह्पेण वतेते । अत उत्पादङेन पितर्तकले जनिप्यमाणननोः प्राणास्ते 
गमीरये रेतो न सिच्यते तंत तदीयप्राणप्तहितमेत्र रेतः हिच्यते । यदि कदायिद 
त्पत्स्यमानजन्तोः प्राणाश्ते केवरं रेतः सिच्येत तदानीं ततः पः नस्येप्षत 
पुत्ररूपेण संभवेत् । अतः प्राणप्रहितरेतःकारणभृतमजध्यानं प्रद्स्तमि्यः । 

सखराणां व्यञ्चनानां च संधिषु ररी रावयतवपंपिध्यानं विषत्त- 

यार्तसंधीनधिदवतपतोचाम प्राणि तान्यध्यासम् , स । 
यथोक्तमस्थ्यारिष्यानं सस्याद्रारेण प्र्चैमति- 

तस्येतस्य अ्रयस्याष्यां मज्ज पवेणामितति पञ्चेतश्च- 
त्वारिश्च्छतानि पश्चेतस्तदजीतिसह्च मवत्यश्तिस- 

# 0 ® {3 (५ ¢ [9 ~ 

हृं बा अक्रेछिना बुहती।रहरमिक्पादयन्ति , इति । 

अस्थिभलपतणां यदेतत्रथमसि तस्यैतस्य त्रयस्य गणनाथं कृनायामरीत्यधिक्र 
सहस्रं प्ेप्यते । तद्यथाऽस्थिमज्ञपवेणां प्र्क षषट्यधिकशतत्रये सति तानि त्रीणि 
दातत्रयाणि मित्वा नव रातानि पप्ने । पीनां अथे मिदिताऽशो्यपिकं शनं 
मवति । तदेवमरी्युत्तरं सहखम् । एनच शरीरस्य पाशचद्रये पिभञ्य योजनीयम् । 

तथा योननायापरितो दरिणपार्् पञ्च शतानि चत्वारश्च भवन्ति । इत उत्तर. 
नषु , (~ [९ [*) [*प ("का „ए = _ ५ 

पार्परेऽपि पश्व ब्तामि चर्वाश्दि्च मवनिति । एवमशीलयधिकप्तहस्रप्तपत्तो सत्यां 
॥, 

१क ख. घ्र. ड. मज्नाटः। २क.ख. घर. ड. "मज्जाः । ३क.ख ग, "जन्तुप्रा । 

+ क्र. ख. षहित॑रे। ५ क. मृतप | ६३क न्त. = म्प्र । धवत "मताप्र । 

८घ्र. द, ध्या क्रियमाणाया । 



२१० श्रीमत्सायणाचायेषिरचितमाष्यसमेतम् -- [देनृतीयारण्यके- 

तत्पस्पेपेतास््यादिमतः पुरुषस्याऽऽदित्यहपत्वं सपदये । अ ठीयन्त इत्य्कठिन 
आरिलस्य रमयः, ते चाश्ीलयधिक्रं सदशं भवनत । अतः पुरुषस्य संस्यापाम्या- 
दादिदष्पत्वम् । आदित्यस्य रदमीनां सहक्तपंस्या चाऽऽथवेणिकेरान्नायते- 
५ सहश्लररिमः शतधा वतमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूयः” इति । तेन च परहसे- 
णा्चीतिरप्युषदु्षयते । रिचता अस्थ्यादिगताः सेख्या बहतीछन्दस्का ऋचः सपाय 
महाव्रतास्यमहः सवतः संपादयन्ति । तक्षिश्वाहनि बहती तृचाक्ञीतिरविद्यते । ताश्च 
वृहतीडन्दस्काः । एवमत्र सैपादनीयाः । पटरूतरेरदक्षरा तावदेका वृहती । तथा प्ति 
षष्ठयुत्तरशतत्रयपरस्यया दश वृहत्यः संपद्यन्ते । तस्यां च सैर्यायां िगुणीकृतायां 
्िशदहत्यः संपद्यन्ते । तदेवं वृहतीदरारेण महानतास्यस्याहः पंपादनाचयोक्तपं- 
स्योपेतमस्थ्यादिध्यानं प्रशषस्तमित्यथः । 

अथाऽऽध्यातिमकपुरुषध्याने गुणविरेषाचिपत्ते- 

स॒ एषोऽकषरसंमानशक्मयः श्रोजमय्छ- 
न्दोपयो मनोमयो वाय आत्मा, इति । 

योऽयमक्षरोपाप्कः पुरुषः स एषोऽशषरेः समीयते समानपरिमाणः क्रियत इत्य- 
्षरसंमानः । खेषु व्यञ्जनेषु तत्संधिषु च येयमरीत्यधिकपरहलपंस्या सेयमस्थिषु 
मजु पर्वखप्यक्ि तस्मादयमक्षरेः पमानः समानपरिमाणश्चकषुःध्रोरादिः्यवहारोपेत- 
तलाच्षुरादिमयरछन्दपामध्ययनाच्छन्दोपयलादश आपाऽदमिव्येवमुपापतीत । 

तदुपाप्नस्य फलं दशेयति- 

स य एवमेतमक्षरसंमानं च्षुम॑यं श्रो्रमयं 
छन्दोपयं मनोमयं वायमात्मानं बदा 
पराणां सायुज्यं सरूपतां सोकतापश्चमे 

[4] [+ ¢ ० [+ 

पुत्री पुमान्भवति सवेमायुरेति, इति ॥ 

इत्येतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे तृती यारण्यके द्वितीयाध्याये 
दवितीयः खण्डः ॥ २॥ (८) 

पर्वोक्ताहःसंमानोप॑सिफखवद्यास्येयम् [एे० आ०३ अ० २० १] 

इति श्रीमतपायणाचायेविरनिते माधवीये वेदार्थपरकाश रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
मध्ये तुतीयारण्यके द्वितीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ (८ ) 

१ क, धिकाम'। २. ड. 'पास्तेःफः। 



अध्पा०२ल०३(९)] पेतरेयारण्यक्रम् । २११ 
अथ तृतीत्रः खण्डः । ( नवमः ) 

उपाप्तनान्तरं विधत्त- 

चत्वारः पूपा इति वाध्वः, इति | 
बध्वस्य पुत्रो महरिश्यमाणाश्चत्वारः पुरा उपाप्तनीया इदि मम्यते । 
तान्पुरुषानिदिरति- 

शरीरपुरुषरछन्द्ः पुरुषो वेदपुरुषो महापुरुष इति, इति । 
तत्र प्रथमं पुरुषं विवृणानि- 

* शरीरपुरूष इतिं यपवोचाम स य एवायं दकि 
आत्मा तस्य योऽयपररीरः प्रज्ञात्मा स रपः, इति । 

व॒ध्वनामका वयं महर्षयो य॑ ध्यातव्यं देवं शरौ रपुरुषनाक्ना कथितवन्तप्तं सय्ठ 
कुम इति रोषः । देह एव दैदिक्ः प चाहं मनुप्य इति प्रत्ययवेदत्वादात्पा । तादश 
योऽस्त्ययमेव स परवोक्तः शरीरपूरुषः । तस्य च देहरूपस्य पुरुषस्य खामितेनान्तः 
वतमानो योऽयमशरीयो नम श्ररीररहितः भङ्गात्मा चिहूपः परुषः सोऽयं रसः 
शरीरपुरषस्य सारः । तदुमयं ध्यायेदिति तालर्यर्थः। 

द्वितीयं विवृणाति- 

छन्द पुरुष इति यपवोचापाक्षरसमा- 
स्नाय एर तस्येतस्याक्रारो रसः) इति । 

“ अ्चिमीढे पुरोहितम् ” [ ऋ० पं० म० १ पू० १० १] इव्यः 
श्रृयमाणानामकारगकारनकरदीनामक्षराणां समाज्ञाय; सम्पक्पाठो योऽसि 

पत एव च्छन्द्ःपुरुषरब्देन किव्ितः। तस्येतश्य च्छन्दःपुर्पष्य मध्ये स्ारोऽयः 
मकारो रप्र इति वेदितव्यः । तथा च पूथैत्राऽऽप्नातम् --“अङ्ासे वै स्वौ वक्ष 
सपोप्ममिन्यैन्यमाना बही नानारूपा मवति'! । 

तृतीयं विवृणोति- 

वेदपुरुष इति यमरवोचाम येन वेदान्वेद ऋरवेदं 
यजु सामवेदं तस्यैतस्य ब्रह्मा रसरः, इति । 

लोके" कश्चित्पुमन्येन मन्वा सावधनेन वेदान्ताञ्जानाति “अमीर [ ऋ 
सं° मण १ प° {ऋ० { ] इत्यादिरयम्गयेदस्तेन होत्रं कतैव्यम्-““इषे त्व 

१क.खे. एवायं दैः! २ग. नाशरहिः। ३क्र.स.ष.इ.ष्योयो परहृतेवेः। ४ 
ग्वमान्नाः । ५ ग. चै मेदूिन" | 



२१२ श्रीपत्सायणाचायनिरचितमाप्यसमेतमर -- [तृतीयारण्यङे- 
@ © _ ० 

[ते० स्रं {। १। १] इलादियजर्वेदस्तोनाऽऽधवर्यवं कतेन्यम्-- “अग्न 
आयाहि" ईति साम्वेदस्तेनेद्रात्र कतेग्यमिलयेवमग्वदादिज्ञापकं मानप्ं यदवधानं 
सोऽयं वेद पुरुषत्वेनोच्यते । तस्यैतस्य वेदपुरुषस्य ब्रह्मा रसो हिरण्यगर्भोपात्या 
तद पत्वममिमन्यमानः पुरुषः सारभूतः । 

अत्र प्रप्गाद्धोत्र्वयुदरातृव्यतिरिक्तस्य त्रह्मास्यस्य चेतुभस्यत्विनः कंचि 
दोषं विधत्ते- 

तस्माद्रह्याणं ब्रहि कुर्वति यां सज्गस्योलखणं पयेत् ; इति । 
यस्माद्रेदत्रयामिन्ञानहूपस्य वेदपरुष्य हिरण्यगर्भोपासको ब्रह्मा रप्तसतस्माद्रद- 

नाममाम्पायगेऽपि ब्रह्माणमृ विनं ब्रहविषमतिशयेन वेदत्रयगतं कुवीत } व्हा 
यज्ञस्य सबन्धिनमुखणं तीत्रगुणं दोषं वा द्रष्टं पमथ॑सतादशं करवीत । 

चतुर्थं विवृणोति - 

महापुरुष इति यप्वाचाम संवत्सर एव प्रध्वंसयन्नन्यानि 
भरतान्यक्या भावयन्नन्यानि तस्यतस्यासावादित्यो रसः, इति। 

योऽयं संवत्सरः कालात्माञन्यानि मृतानि ऊानिचिद्रतायुप्काणि प्राणिक्ञरीरा. 
प्यक्या प्र्वंसयन्स्वश्वकारणेन संहक्यं यथा प्रतिपटन्ते तथा व्रिनाशयन्मावयनपु- 
नरन्यानि कानिचिलूननररीराण्युत्पादयन्वतने । सोऽयं कालात्मा महापुरुपहञ्देन 
विवक्षितः । तस्यतस्य महापुरुपस्यासा मण्डले दर्यमान आदित्यां रसः ारः। यथा 
के वृक्षः स्वनिष्ेन रसेन पणः ज्ञोमत एमन शरीरपुरुपादयो यथोक्ते रतैः 
णाः शोभन्ते । 

चतुरः पुरुपांसद्रपांश्च ध्ययत्वनामिधायापरं कंचिन्मुर्थं गुणं ध्येयत्वेन त्रित्ते-- 

स यश्चायमक्रीरः प्रज्ञात्मा यश्चासावादिल्य एकमत 
दिति विद्यात्तस्पाप्पुरुपे पपं प्रतयादित्यो भवति, इ । 

दारीरपुरुपप्तारतवनैवं प्रततात्मा जीवोऽमिहिनो महापुरपप्तारसेन योऽयमादिल 
द्धरोऽमिहित एतदुमयमप्येकपेव वस्तिति व्रि्यात्साक्षात्कारपर्यन्तमुपाक्ठीत । यस्मा- 
दुमयोरेकत्वं वास्तवं तस्माघ्छकेऽपि तं तं पुरुषं प्रति समुखः सच्नादिल्योऽवतिषठते । 
तथा च तैत्तिरीया आमनन्ति--“अप्तावादिलयः सवाः प्रनाः प्रस्यङ्डदेति । तस्मा- 
त्वं एषं मन्यते मां प्रतयुदगादिति? इति । 

आदिल्यमण्डटे स्वदारीरे वस्तेक्यपंपादकं मन्रमुदाहरति- 

तदप्यतहपिणोक्तम् , इति । 
न्न ~ ---~ = ~ = ~ - - = ---- --- 

श 
भ 

त्य 

--- ~ ______~~~~~~~~-~-----~--~--~-~- ~= =-= जनान > = ण नमाः 

ङ, श्रयं क । ~ इ. 'गण्दोपरं प्रमा म् । 



अध्या ०२ष०६(९)] पतरेयारण्यरम् । २१३ 

तमेतं मनं पठति- 

चित्रं देवानागुदगादनीकं चश्ुमित्रस्य वरुणस्य । 
आप्रा व्ात्रापृथिवी अन्तरिपषं सयं आत्मा जगतसतस्थपश्ेति, इति । 

अनीकशाव्दो मुखवाची सन्यवाची वा । यदेतदादित्यमण्ड तदरेतदेषानां मखम् । 
स ह व्यवहारहत॒त्वाहवाना मध्य मख्य इत्यथः | सन्यपक्ष वटे वधर्रमप्तमह - 

पमिति व्याख्येयम् । तच मण्डलं चिरं चायनीयं पूजनीयम् | यद्रा पपदिक्ष रङि- 
परपारणेन चित्रं देवानां मृख्तमि्यथः । तदेव चक्षरितयादिना प्रपशयते-मि्र- 
वरुणादीनां चश्ःस्थानीयमिदं मण्डलम् । एतदीयेन हि प्रकारोन स्वै देवाः 
पटयति 1 तच मण्डलं टोकत्रयमाप्राः पततः पणं पद्वते । तम्मण्डटस्थः सूर्यो 
जगतो जङ्मस्य तस्थुषः स्थावरस्यापि प्राणनातस्याऽऽस्मा प्रयक्षखहपमिति 
मन्र्याथैः। 

यथोक्तपुरपचतुषटयोपापिकलय वाध्वस्य वचनमुपपरहरति- 
एतामरनुविधं संहितां संधीयमानां 
मन्य इति ह स्माऽऽह वाध्वः, इति। 

रारीरपुरुप इत्यायनुक्रमेणक्तां विधां प्रकारमनुमृत्येलनुविधं तथा म्यक्रिचत्ते 
धार्मैमाणां संहितां मन्ये चिन्तयामीत्येवं बाध्यो महविरुक्तवान् । 

अध्यात्ममविदैवं च योऽयमेकः परमातमा भ्येयतेनोक्तस्तस्य प्रशंस्य पत्र 
ध्येयतां दशेयति-- 

एतं हेव बदृचा महत्युक्थे मीमां न्त एनम 
्रावध्वयव्र एतं पहात्रते छन्दोगा एतमस्यामेतं 
देव्येतं वायापेतमाकाश एतेमप्स्ेतमोपध्। 

प्वेतं वनस्पतिप्वेतं॒चन्द्रमस्येते नक्षत्रभरेतं 
सर्वेष मूतेषवेत्तमेव त्रह्मेलयाचक्षते , इति । 

बहथ ऋचो यागप्रयोगाथ येषां होतृणां ते होतारो वहूठचाः । ते च यथोक्तम- 
यु समथिरैवःमकमेव सन्तं परमात्मानं महस्युक्ये प्रोढे शाखे मीमांसन्ते विचार- 
यन्ति ध्यायन्ती । अध्वर्यवस्तवेतं प्रमात्मानमिष्टकाच्यनेन निप्पादितेऽग्रावु- 

पाते । छन्दोगास्त॒ महात्रताख्ये कभण्येतरुपाप्तते । एवं तततदवेदगतकमाङ्गेषु 

चित्रं देवानामदगात्०-ऋण० ० मण १ प्रू० {६१५९ ऋ० {| 

१ ग. मल्यमिः। घ. ड, मखमिः। २ क. स. विचितरं।३क.ख.ग, "ट्त्माधि। ध्, 

देवं घररेतमे' ¦ ५ ग. 'तपरोरेकः। 



२१४ श्रीपत्सायणाचायेविरचितभाष्यसमेतम्-- [रतृतयिारण्यके- 

ते परमात्मन उपास्यत्वमुक्तम् । तथा यागाहहिभूतेषु प्रथिम्यादिषु सैमृतान्तेषु 
प्रतीकेष्वेतं परमात्मानं तत्तत्फछ्कामा उपापतते । वेदान्तामिन्ञास्स्वेतमेव ववैदात्मानं 
जगत्कारणं ब्रह्मेल्याचक्षते । तस्माद दविलमण्डले शरीरे च वतेमानस्येकस्य परमात्मन 
उपाप्तनं प्रशस्तमिवथः । 

तस्य ध्यातव्यान्कांशविदन्यानुणाविधत्त- 

स एष संवत्सरसंमानशचक्षुमेयः भरोत्रमयशछ- 
न्दोपयो मनोमयो वाय आला, इति। 

संवत्सरनिष्पादकेनाऽऽदित्येन संहैकतेन चिन्दमानत्वात्स एष ध्येयः पुरषः 
संवत्सरूपकालात्मपतदशः । चध्षमयत्वादिकं पूववत्, फलमप्यहःपैमानाक्षर्तंमानयो- 
रिव संवत्सरपंमनेऽप्युतेतव्यम् । 

अत्र प्रपङ्गदुपाप्तकस्य परकीये यागे श्ंप्नमपवदितुं वदति- 

स॒ य एवमेतं संबरसरसंमानं चक्षमेयं 
भ्रोत्रमयं छन्दोमयं मनोपथं वाङ् 
मयमात्मानं प्रस शंसति , इति ॥ 

इत्येतरेयव्राह्यणारण्यककाण्डे ततीयारण्यके द्वितीयाध्याये 
तृतीयः खण्डः; ॥ ६॥ (९) 

इदशमात्मानं विदित्वोपास्य यः कोऽपि परार्थं श्र॑सतीत्येषोऽनुतराद उत्तराथः ॥ 
® 

इति श्रीमत्सायणाचायेविरचिने माधवीये वेदाथेप्रकराश्च एेनरेयव्राह्मणारण्यकमाप्ये 

तृतीयारण्यके द्वितीयाध्याये तृतीयः चण्डः ॥ १ ॥ (९) 

अथ चतुथः खण्डः । ( द्ङमः ) 

इदानीमनदितेऽथे प्र्यवायं दशयति- 

वुगधदाहा अस्य वदा भवन्ति न तस्यानृक्त 
भागोऽस्ति न वेद् सृढरतस्य पन्थानमिति, इति । 

यः पराथ शप्तलयस्य वेदा गुरुमृलादधीता दुग्धदोहा भवन्ति । दाहः क्षीरं तच 
पत्रमव दश च पारितमित पर् दहनाय क्रमाप नास्त । अकता करा निष्फला 

भवन्नीत्यथः । तदेव स्पष्ट क्रियते- तस्य पराथ शंसनं कृतवतः पुरूषस्यानृक्ते गुह- 
च भद 

पदेशमन् पिते वेदे भागः सोमाग्यं नास्वि। अध्ययननिमित्तं सक्तं न निप्प- 

१ ग, तस्तैरेवमा* । २ ग, शधिद्गुणा"। ३ घर. इ, "नत्वेन स ए। ४ ग. रंमेदिये' । 



अध्या० रेख ०४(१०)] पतरेयारण्यक्मू । २१५ 

यत इत्यथः । तथा युह्तस्य पन्थानं वृण्यमार्ग न वेद्, अपरज्ञानमपि न सेपद्रन 
इत्यथः । 

उक्तेऽ्थ संवादकं मन्रमुराहरति-- 

तदप्येतदषिणोक्तमर , इति । 
तमेतं मनं पठति- 

यस्तित्याज सचिरिदं सखायं न तस्य षाच्यपि भागो अस्ि। 
यदीं श्ुणोत्यल्कं शृणोति न हि परबेद सुकृतस्य पन्थामिति, इति । 

यो र वेदः सोऽयं यथाराछ्रमध्येनणां पुरुषाणां सखा खार्थवोषेनोपकारिखात् । 
न केवह प्तखा किं तु सचििदपि । सचिश्षव्दः समिवाची । अत् एव क्राबान्तर- 
^ मबिविदरम्  [ तै० आ० प्र० २अ० {९} इति पठानि | यो माणवकोऽ 
ध्येता पोऽपि वेदस्य परता संप्रदाय च्छेदनिवारकत्वेन वेदं प्रत्युपकारितात्, तादरमु- 
पकारिणमधयेतारं वेत्तीति सचितरित् । तमेतमभिनज्ञं सखायं यः पुमांस्ित्याज 
परथ विनियोगेन परित्यनति तस्य पुर्षस्य वाच्यपि भागो नास्ति अध्ययननि- 
मित्तमपि सुकृतं न विदयते । यद च्युणोति यदपि वेदाथंश्रवणं तदप्य शणो - 
त्यटीकश्चवणमव । तत्र हेतुरुच्यते--हि यस्मात्युङतस्य पन्थानं न षेद श्रद्धारा- 
हित्यादनुष्ठानमार्गं न जानाति, तस्मात्तदीयं श्रवणमपि निष्फहमिल्यथैः | 

तृतीयचतु्पादयोरमिप्रायं दरेयति-- 

न तस्यानृक्ते भागोऽस्ति न वेद सुरतस्य 
पन्थानमित्येतत्तदुक्तं भवति; इति । 

= क वि, 

इत्थं पराथरापने दोषमभिधाय तत्प्रपङ्गाच्चयनारनि त्रीणि निषधति- 

तस्पादेवं॑द्िदरान्न परस्मा अग्नि विनुयान्न परस 
महाव्रतेन स्तुवात न परस्मा एतदहः शसत् ; इत । 

यस्मात्पराथानष्ठने महन्प्रयवायाअस तस्मादेवं विद्रानघ्वयुः पराय महात्रता 

इमभिचयनं न कृयात् । उद्धाता च महात्रताज्गन पराम्ना पराथ न स्तुत्रति। हताऽ 
$ ॐ ८ 

प्यतद्हुमहात्रतास्यनाहपिरतत राख पर्थ न चसत् 

यत्ित्याज पचिविदम्०- ऋण सत मण १० पू० ७१ ऋ० ६। 
"~----- -- -- - --- -- -- > ~~~ ` ----~~- ~~~ ~~ ~ ~ 

१ग. मा । २१. ड, संपादक) ३. ह बोधनेनो । ४ग, दम् । पः ५क. खं 

'राथवि। ६ धृ, उ. नन्दति । ७. इ. न प्रत्रा भूयानात्त । ८ घ्, इ, तू । एव वद्रच्छ। 



३१६ श्ीमतसायणाचायंविरवितभाष्यसमेतम्- [तृतीयारण्यके - 

कचिच्छसन्य प्रतिप्रसवं दरायति- 

कामं पितरे वाऽऽचायाय वा दतेदात्मन एवास्य तत्त भवति, इति । 
इत्थं प्रपङ्गाच्छ पनस्य विषिनिषेषवु राहतो । अथास्पायुपः परमपृरपा्थप्ताधनो- 

पायमुषपदटमायुषाऽरत्वज्ञापिवनि कानावर न्युदाहरत- 

स॒ यश्वायपरशरीरः प्रज्ञाता यथाप्तावादिय एक्रभेतदि- 
लवोचाम ती यत विहीयते चन्रमा इवाऽऽदिलयो द्यते 
न रश्मयः प्रादुमेषन्ति लोहिनी श्ोभेवति यथा पक्जिष्ठ 
व्यस्तः पायुः कककुटायगन्धिक्रमस्य रिरो वायति सपर 
तोऽस्याऽऽ्त्मा न चिरमिवि जीविष्यतीति विद्यात्, इति। 

आदिलयमण्डटे खशरीरे च तत्वमेकमेतरेति वयं यदवोचाम तरेकलं तिरोधाय 
तावादिलखररीरपुरुपो यत्र प्रिहीयेते यदा विमुक्तौ मवतः । व्रियोगस्य लिधु 
च्यते--चन्द्रवदादिलयः शीतरदिमरमाप्रते न तु ट्िप्रतिघातकरा उप्णरहमयः 

भादुभेवन्ति तददिमेकमरिषम् । तथा मञचिषठाप्ताम्येन चौरखोहिता हृयते । तदि 
द्वितीयम् । पायुद्रारं चायन्तविघरतं मवति न तु प्रकोचथितुं शक्ये, तदधं तुनीयम् । 

५ 
यै 4) 

कक्स्य कुटायो नीडं तत्र याशो गन्धस्तादशदुगन्धेपिनमस्य श्विरो मवति। 
त॑ शिरः स्वकीयं इगीन्धं वायति दूरदेशे प्रसारयति, एतचतूर्थम् । एपामन्व- 
मस्मिनरू(म उ)तनने पलस्य पुरषस्याऽऽत्मा जीवः सेपरेतो मृतो न वितः परं दीरध- 
कारं जीव्िप्यतरीति निश्चिनुयात् । 

अ्वेवं निश्चयः करि तत इृतयाशङ्याऽऽह-- 

स यत्तरणीयं मन्येत तत्टूर्धति यदन्ति यत वृरफ 
इति सप जपेदादिस्मतनस्य रेतस इत्यका यत्र 
व्रह्मा पवमानेति षद्ुदरयं तमसस्परीलयेङा) इति । 

अरिषटदशेनेन प्रासनं मरणं निश्चित्यत्रम्िनः स ॒पुमाह्ोक्षिकं वेदिकं वा कप- 
-यरोषं यन्मनपि घारयति तदानीं तत्पषं सहसरा कुवीत । तावद्विरम्बपिद्यर्थं॑यद्- 
तीलादिक्ा विदिना ऋचसततततसंर्याकाः सवी जपेत् । 

यदन्ति यच्च ०--ऋ० त° म०९प्० ९७ ऋ०२१।आरिस्रत्नप्यरतप्तः०- 
० सण म० < प्रु० ६ ऋ० ६० | यत्र व्रह्मा पवमान०-कऋ० प° म०९ 

° ११६३ ऋण० ६। उद्वयं तमप्तस्षरि०-कऋ० सर म०१मू० १९० ऋ०१०। 

१ग. नप्र । २. ड. विस्ततं। ३क. ख. तस्य । ध. इ, तचंतस्य।४्ग, घ 

तरप्मि ।५क्. ख, ग. यरि मन'। 



अध्या०२त०४(१०)] एतरेयारण्यकम् । २१७ 

अरिष्न्तरं दशंयति-- 

अथापि यत्र च्छिद्र इवाऽऽदित्यो दशयते रथनामिखिाभि- 
र्यायेत च्छिद्रं बा छायां पष्येततदप्येवमेव विव्रात् , इति । 

अथापि पुनरप्यन्यदरिष्टमुदाहि त इति शेषः । यत्र यद्ाऽऽदिलयरिदद्रोपेत 
इव दृश्यते यथा रथचक्रस्य नाभिः सच्छिद्र मवति तद्रदारिलस्य मण्डलं 
सच्छिद्रं प्रतीयेत । यद्रा खदहच्छायां सच्छिद्रं पदयेत् । तदपि तदानीपप्येवमेव 
“५ सपरेतोऽस्याऽऽत्मा ” इव्यारभ्य “ उद्वयं तमप्तस्परीत्येक। "” इलन्तेन ग्रन्थे. 
नोक्तप्रकारमेव विचात् । 

अरिप्रान्तरं दशयति - 

अयाप्यादर्े बोदके तरा जिह्यक्षिरसं बाऽ्षिरषं 
वाऽऽत्मानं पयेद्रिपयस्ते वा कन्यके जिद्येन 
वा ध्येयातां तदप्येवमेव विध्रात् ; इति । 

आदरो दपणल्तेनोदकेन च प्रतितरिम्बयोग्यानि खच्छानि सखडादिद्रः्याण्युष 
५६ भ 

ख्यन्ते । तेषु द्रव्येषु खकीय देहप्रतिनि्बं जिह्यशिरसं कुटिरशिरछं पर्येत् । 
५ 

| > यद्रा शिरोरहितं पश्येत् । अथवा कन्याके कनीनिके प्रतिबिम्बस्य चक्ुगेते शुङ्कङृष्ण- 
मण्डले विपर्भस्ते विद्यमानपनिवेशाद्विपरीति । शृष्टमण्डलमध्ये कृप्णमण्डलमित्यतौ 
विद्यमानपंनिवेशसतद्धिपर्ययः कष्णमण्डलमध्ये शुङ्कमण्डलम् । यद्वा यथावस्थितमारजव 
परिल्यञ्य जिह्मेन वक्रत्वेन कनीनिके दृश्येयाताम् । तान्थेतानि चलवायरिष्टानि । 

पुनरप्यरिष्टन्तरं दशेयति - 
अथापिधायाक्षिणी उपेक्षेत त्था बटरकाणि संपतन्तीव 
दरयन्ते तानि यद्। न पश्येत्तदप्येवमेव विचात्; इति । 

लोके सर्वोऽपि परुपशवनषी निभीरय नेत्रस्यापाङ्गमव्टभ्योपेक्षत नेत्रपतमीपं पशये. 
सत्तदानीमनुभवतो यथा मवति तथोदाहियते-बटरकाणि वतन पक्षाणि शह 
वणौनि केशोण्डूकशब्दामिधेयानि संपतन्तीब समपङ्ेनिगचछमीव परैरश्यनते । 

तानि बदराणि यदा न पदयेत्तदानीमप्यरि् विज्ञेयम् । 

अरिष्टन्तरं दशेयति- 
अथाप्यपिधाय कर्णां उपदणुयास्स एषोऽ- 
मेरिव भञ्वलतो रथस्येवोपब्दि्तं यदा 
न शुणुयात्तदभ्येवमेवे विद्यात्) इति । 

------ -- - -~ --~--------~--~~^ेग्णयिषे) 

१. 'रिष्टनिश्चयः। अ! २६, ड, निश्चेयम् | 
२८ 



२१८ श्रीमत्सारणाचायग्रिरचितभाष्यसमेतम्-- [तृतीयारण्यके- 

पर्वोऽपि जनः खक्णावुमंवप्यङ्गटिम्यां ददपपिधाय देहमध्ये रिंचिच्छन्द 
गणुयात्तप्य दृष्टानतद्वयमुच्यते । प्रकर्षण लतो वहवः प्रोद्य शब्दो यादृशो 
मवति, रथस्य त्वरया गच्छत उपड्दिघषा यादरा भवति सं एष देहमध्ये श्रय- 

माणः शब्दरसाहराः । त यदा न बणुयात्तदानाम।रष्ट विद्यात् । 

अरिष्टाम्तरं दरयति- 

अथापि यत्र नील इवातिररयते यथा मयुरग्रीवा 
मेषे वा विद्युतं पदयेन्पेये वा विदचयुतं न परयेन्महा- 
मेपे वा मर चीरि पदयेत तदप्येवमेव विचत् इति । 

यथा मयुरस्य ग्रीवा टोकेऽतिशयेन नीटवणा तद्रसप्ोदा वहविज्वहन्यदा नील इव 
दशयते, तथा मेघरहिते निमेल आक्रारो केनाप्यन्यनादद्यमानां महतीं विद्युतं पश्येत्) 
मघे वा प्रो सवदर्यमानां विद्युतं स्वयं न पयत्, यद्रा वषतृमध्ये मूमे। स्वेत्रा- 

न्धकारमापादयन्प्रोढो मेषो मध्याह्वादिकारे कदाचिद्धवति तस्मिन्मेषे मसरा मरीची 
रिषि परर्यति, तान्येतानि चत्वायरिष्टानि । 

अरिषटान्तरं दशयति- 

अथापि यत्र॒ भृमि अटन्तीमिव 
परयेत तदप्यवमेव पिच्ात्, इनि । 

शुप्कतृणकाषठादिरदिता केवला मृत्तिकैव प्रोढञवालययुक्ता यदा दृदयते तदानीम- 
रिष्टं विद्यात् । 

उदाहृतान्यरिषान्युपप्तहरति- 

इति प्रलक्षदशेनानि) इति । 
इत्येषं पूरव॑मक्तानि “ तो यत्र विहीयते चन्द्रमा इवाऽऽदिल्यो दृशयते » इत्या 

रभ्य ¢ भूमि उवटन्तीमिव परयत "' इतयन्तानि जागरणावस्थायां प्रदयक्षेण दरयमा- 
नन्यरिष्टानि विज्ञेयानि । 

वक्ष्यमाणं प्रनिजानीते- 

अथ स्वम्राः, इति। 

जागरणप्रलक्षारिषटिकथनानन्तरं स्वस्गता अरिषटविशेषाः कथ्यन्त इति दषः । 

ददपस्याकानि स्वपनारिष्टानि ददीयति- 
पुरषं ङ्रष्णं दप्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति वराह 

१ क, -भाभ्यामप्य' । ग. सयषए1३ध. इ. "पे सुयम । 



अध्यारद्ख०४(१०)] पेतरेयारणपक्रम्। २१९ 

एनं हन्ति मरकंट एनमास्कन्दयलयाशु बायुरेनं प्रवहति 
सवर्ण खादिखाऽपगिरति मध्वश्नाति षिसानि मक्ष 
यत्येकपण्डरीके धारयति खंेराहयुक्तयाति दृष्णां धेनु 
दृष्णवत्सां नछ्दमाी दक्षिणामुखो व्राजयति, इति । 

छम साकल्येनात्यन्तं॑दृप्णवणं पुरुपदेहं कृष्णवर्णे नैयुक्तं पयति । स च 
पुरुप आगलयेनं स्वमद्र्टारं हन्ति स्वममध्ये मारयति । तदिदमेकमरिषटम् । तथाऽ- 
रण्यमध्ये प्रौढो वराह आगद्य मारयति । तदिदं द्वितीयम् । पकंटः कश्चिदागत्यैनं 

| १५१ स्मद्र्टारमास्कन्दयति समन्तानमूधपयैन्तमारोइति । तदिदं तृतीयम् । अतिरोघ- 
गाग प्रोढो बायुरेनं गृहीत्वा निन्नरेे जल्वस्मवहति । एनचतुधम् । सुवणेनिित 
मामरणं दुडुकाद्िवद्धक्षयिलवा पुनरपि वमति । एनतश्चमम् । माक्षिकं यन्मधु तदा. 
कण्ठैम्श्नाति । एतत्पष्ठम् । विसानि पद्मारीनां नानि भक्षयति । एलत्पप्तमम् । 

एकपुण्डरीकम् । रक्तवणमिति प्प्ररायः । तच्छिएपि धारयति । एतदष्टमम् । युक्तै- 
रशवत्पञ्जीकरौगंदं मैव॑राहै म्रामानतर गच्छति । एननवमम् । नख्दमाटी रक्त- 
कुमुमग्रथितघ्रग्री दक्षिंगदिगमिमुखो भृता कांचित्टृप्णतरसोपेतां कृष्णां धेन व्राज 

यति देशारं प्रेरयति । एतदशमम् । 

एौागरणस्वभरगतररिैः प्र्याप्तनं मरणं निशिलयानन्तरं यक्कतैव्यं तददयति- 

स यत्तेषां किचित्परयदृपोष्य पायसं 
स्थारीपाके श्रपयित्वा रात्रीसृक्तेन 
रत्य॒चं हुत्वाऽन्येनाननेन ब्राह्मणान्भो- 
जयिखा चर स्वयं प्रा्रीयात्, इति । 

स पुमनितेषामरिष्टानां मध्ये यक्तिमप्यरिष्टं यदा पदयेततममिनिने स्वयमुपवापतं 
कृत्वा स्यीपाकविधानोपेतं पायसं [ श्रपयित्वा ] “ रात्री व्मह्यदायती " [ तऋ° 
प° म० १० ० १२७ ऋ० १ ] इलसिमन्पक्ते प्रतिमन्रं पायसं हृता खगे 
निप्पदितेनान्नेन यथाशक्ति ब्राह्मणान्भोजयित्वा परशवाद्धोमशेषं चरं स्वयं 

थि 

प्रश्रीयात् । एतावता तंपादनीयस्य पुरुपाथस्योपस्थितो श्रः परिहतो मवति । 
विघ्रं परिहृत्य परशवात्संपादनीयं पुरुषार्थं दरेयति- 

स योऽतोऽश्रुतोऽगतोऽपतोऽनतोऽदृषटोऽगरिज्गातोऽन दिष्टः 
श्रोता मन्ता द्रष्टाऽ<देष्टा पोष विज्ञाता प्रज्ञाता सर्वेषां 

१ क. दृष्णैदं" । २ क. %पि वदिवेम' । २ क. ण्ठपयन्तम । ४. ड, एकं पुः । ५ क. 
ध. उ, न्ते ग ।६ क. ख. ्षिणाभि'। ७क.ख.ध छ, न्त्रेप्रे | 



२२० श्रीमत्सायणाचायंविरचितमाष्यसमेतम् । [रेतृतीयारण्यके- 

भतानापन्तरपुरुषः स म आस्पेति विद्यात्, इति॥ 

इत्यतरेत्राहमणारण्यककाण्ड तृतीयारण्यके द्वितीयाध्याये 
चतुथः खण्ड; ॥ ४॥ ( १०) 

कृतविन्नपरिहारः स पुमानिति विद्यादिल्यन्वयः । कथं विचादिपुच्यते । य 
स्वेषां मूतानामन्तरपुरुषो ब्रह्मादिसम्बान्तानां सवप्राणिनां देहमध्ये तत्तदेहप्षि- 
त्वेन माप्तमानः परिपूणैः परमात्माऽल्ि सोऽयं परमात्मा मे मम मुमृ्तोः पृरूष- 
स्याऽऽत्मा खरूपमित्येवं िद्ात् । प्रमणिन पतक्षातकुयात् । तदशक्तावुपापरीते- 
त्यपि द्रष्टम्यम् । अन इत्यादिभिः पैः सवेमूतान्तरं पुरुषं विरिनष्टि-अत्नोऽस्मा- 
देहेन्दियादिपंवाताद्विरक्षण इति शेषः । अश्रत इत्यारिमिः सप्तमिर्विरोषणेरिद्धिय- 
जन्यक्रियोकमत्वं निवारयति । अकारादयो वणीः परुचायमाणा उदात्तादिस्वरा वा 
यथा श्रोत्रेन्दियेण श्रूयन्ते नैवमात्मा श्रोत्रेण श्रुतः । यथा पदेन्दियजन्यया गमन- 
क्रियया ्ामान्तरं गम्यते नैवमपौ गतः । यथा चतुमुनाचुपेता वरिप्णादिमूर्तिनेडतवा- 
न्मनप्ता ध्यानकलि प्रकादयते नैवमपो मतः, स्वप्रकाशत्वान्मनंपोऽमतो न विस्फा- 
र्तिः । यथा पुत्रभृलयारि तत्छामिना नम्यते वशी क्रियते नैवमप्तो नतः, खतन्र- 
त्वत्केनापि न वशीकृतः । यथा नीपीतादिकं रूपं चक्षुपा दृद्यते नैवमपो इष्टः । 
यथा मनपता सुदिह्यमानं वस्तु स्थाणुचोरारिकं विज्ञानशग्दवाच्यया वद्या निश्चीयते 
नैवमततो विज्ञातः, पदेहरहितत्वाहय्या न निश्चेतव्यः । यथा नातिगृणादियुक्ता गवा- 
शदिपदाणीसद्वाचकेः शब्दैरादरिदयन्ते नैवमप्रावादिष्टः, वाच्यार्थस्य जालयादेल- 
स्ित्नमवात् । एौरविहो षौ द्धियकत्यापारत्रिषयत्वं निवारितम् । कथं तद्यत्मा बोद्धुं 
शक्यत इत्याशङयाऽऽत्मनः कमेका{कत्वामविऽपरि तत्तव्यापारकतैत्वनोपरक्षयितु 
शक्यत इल्यमिप्रेय श्रोता मन्ते्यारिपप्त विशेषणान्युच्यन्ते । आत्मा विषयो न 
मवति विषयी तु मत्येवातो विपयिखेनावगन्तव्याः । अत एवान्तर्यामित्राह्मणे 
विषयत्वनिपेधपुरःषरं विषपित्वमास्नायते-“ अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽ- 
विज्ञातो विज्ञाता " | व्रृह० ६।७। १३] इति। अक्षरब्राह्मणेऽपि तथे- 
वाऽऽप्नातम्--"“ तद्र एतदक्षरं गागं द्रषटध्रतं श्रोत्रमतं मन्रविज्ञातं विज्ञात " 

[ वृह० ३। ८ । ११ ] इति। कौषितक्गिनोऽप्यामनन्ति--५ न वाचं 
विजिज्ञापतीत वक्तारं विद्यात् " [कैषी० १।८] इत्यादिना । प्रश्नोपनिष- 
द्यपि दशेनादिक्रियकर्तृतवमान्नातम्- ८ एष हि द्रष्टा सष्ठ श्रोता घता 

(हि 

१ग. ध. ङ. "रिति तदृच्यः। २. ड. “याकारित्वं । ३ क. ख. नसा मतो विस्फा- 
रितोन।य।४ग.घ. इ. "रताः । 



अध्या०रख ०९८१ १)] देतरेयारण्यकमू । २२१ 

रप्तयिता मन्ता बोद्धा कता विन्ञानात्मा पुरुषः ” [ प्र्नो० ४ } १] इति। 
तत्तदिन्दियावभासकरलेन तत्तत्कतेत्वव्यवहारो न त॒ क्रियाश्रयत्वं करैत्वमित्यभिपर- 

त्यात्तरतापनाये पस्यत--“ चक्षुषा द्रष्टा श्रोत्रस्य द्रष्टा वाचा द्रष्टा मनप द्रष्ट 

बदधदर्टा प्राणस्य दरष्टा मनपो द्रष्टा पर्य द्रा " [न° उ० २] इति। चक्ष 
भोप्कत्वपपि भाप्तनक्रियाश्रयत्वं न मवति करि तु छप्रकाश्चैतन्यरूपघ्य तत्तद्धाना 
नुक्ूल्येनावस्यानं पराक्षित्वमेवेति तत्रेवाऽऽप्नातम्- ५ चक्षुषः पर्षी श्रोत्रस्य सक्षी 
वाचः प्ाक्षी मनपतः परक्ीं बद्धः सक्षी प्राणस्य पराक्षी मनः परक्षी पवस्य साक्षी 
[नृ० उ० ९] इति। एत्रम् “ अपतङ्गो ह्ययं पुरषः [ वृह० ४।६। ६] 
इ्यादीन्यप्य॒दाहरणीयानि । यदयप्यादेष्टा घोषति पदरद्रयेन वाग्यापारकतत्वमेवाभि 
धीयते तथाऽपि रानादिवदाज्ञापयितत्वमादेष्टतवं भेन्यस्याऽऽहूयितयाष्टिकवट्चध्वनि 
कृत्व॑ धोषटत्वमिति पिकः । विन्ञातृलप्ज्ञतृत्वे अप्यवान्तरमेदेन विवेचनीये । 
देहेद्ियादिम्यः प्रल्यगात्मानं विविच्य विज्ञातेत्वं तस्य च विविक्तस्य प्रङ्ृष्टत्रह्मह 

पत्वेन ज्ञातत्वं प्रज्ञातत्वम् । सर्वेषां भतानामन्तरपरूष इत्यनेन हिरण्यगमीवुपापि 
प्रयक्तमात्मनो नानात्वं निरङ्ृतम् । तादरस्य परमात्मनः सर म जात्मेति विद्यादिति 
वाक्येन खकीयपरपारित्वनिवारणाय तादात्म्यमुपन्यसतम् । इईटण्व्तुप्ाक्षात्कार् पति 

देहपातकाल एव विमुच्यते । तथाविधवस्तुपाप्तने त ब्रह्मछोकप्रापठिद्रारा क्रमेण विमु 
च्यते । इवयेवमादित्यमण्डलक्थस्वशरीरान्तमतपुरुषैक्यध्यानप्रसङ्गागतान्यरिष्टदशेनानि 

तयुक्तस्य प्रमपुरुषाथहेतुमूता त्रह्मविदया च परिसमापिता ॥ 

इति श्रीमत्ायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्प्रका्च रेतरेयत्राह्मणारण्यकमाप्ये 

तृतीयारण्यके द्वितीयाध्याये चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ ( १० ) 

अथ पचमः खण्डः । ( एकादशः ) 

प्राप्ठाङ्गकं पारपमाप्य प्रकृतामवापातिना प्रकारन्तदण वक्त प्राना ते- 

अथ खल्वियं सवेस्ये वाच उपनिषत्सवा हैवेमाः 

सर्षस्यै बाच उपनिषद इमां त्वेवाऽऽचक्षते, इति । 
् © 

प्रा्ङ्धिकत्रह्यवि्याकथनानन्तय॑र्थेऽथराब्द | वक्ष्यमाणापाप्तनाया प्रपिद्धयथेः 

खेटशब्दः । इयमनन्तरमव वक्ष्यमाणपामेषृदपाप्तना सवस्य वाच, पसवान्धना | 

अकारादिक्षकारान्तानां मातकरामनच्रणतानां स्वेषां वणानामत्रपित्तिनायत्वत् । यद्य. 

= 

१ग. "पारे क। २ क. ख. मुच्यते । ३ क. स्न, 'सनत्वा । ग. "पनस्वात् । 



२२२ श्रीमर्सायणाचायंविरचितभाष्यसमेतम्-- [दतृतीयारण्यके- 

प्यसिनारण्यके प्रोक्ताः सत्र अपि संहितोपाप्नाः कृत्तरवागिषया एव तथाऽपि तद- 

भिन्नाः पुरुपा इमामेवोपनिषदं वक्ष्यमाणामुपाप्तनामेव सर्ेत्कृ्टपाचक्षते । 

्रतिज्ञातामुपापतनां दशयति- 
पृथिग्या रूपं स्पश अन्तरिपषस्योष्मणो दिवः 
खरा अत्रे रूपं स्पशौ बायोरू्माण आदित्यस्य 
स्वरा कऋरेदस्य रूपं स्पशं यञुर्येदस्योष्माणः 
सामबेदस्य स्वराधक्षषो रूपं स्प्ाः भ्रोत्रस्यो- 
ष्मणो मनसः सराः प्राणस्य रूपं स्पशौ 
अपानस्योप्माणो व्यानस्य स्वराः, इति । 

ककारादयो मकारावप्ताना व्गपञ्चकनिष्ठा वणी: स्पशपज्ञकाः । शपपहाश्चत्वार 
उष्पपन्ञकाः । अकारादय ओकारान्ताशचतुर्दश स्वरपत्तकाः । एतेषु सप्शोपमस्वरषु 
पृथिव्यारिरोकदटिरम्यादिरेवतादषिकरग।दिवेददटिशवकुरादीन्ियदृष्िः प्राणादिवायु- 
दृष्टिश्च कतव्या । 

अस्या उपाप्तनाया अङ्गतेन स्वतन्रसेन वा वीणाध्यानं त्रिधत्ते- 

अथ खल्वियं दषरी बीणा भवति तदनु- 
कृतिरसो मानुषी वीणा भवति, इति । 

अथ परथिव्यादिध्यानकथनानन्तरम् । खटुशन्दो वीणाप्रपिच्यधेः । इयमस्मा- 
मिरहरयमाना हरीररूपा देवी देवनिभिता काचिद्रीणा विद्यते । न॒हि देवभ्यतिरे- 
केण कश्चिदपीमं देहं निर्मातु क्षमते । यातु गायकेघायैमाणा काष्ठमयी वीणा सा 
तु मनुप्येनिमिनत्वान्मातुषी । असौ च तदनुङृतिर्मवति । तां दैवीं वीणामनुख॑ल 
कृतिनिप्यादनं यस्याः सरा तदनुङ्ृतिः तत्दश्ीलथः । 

दारीरूपाय। देववीणायाः कष्ठनिर्भिताया मानुप्षीणायाश्च सादृदयै ध्यानाय 
द्शेयति- 

यथाऽस्याः श्षिर एवमपुष्याः शिरो यथाऽस्य 
उदरमेवमयुष्या अम्भणं यथाऽस्य जिदहैवपमुष्यै 
वादनं यथाऽस्यास्तन्रय एवममुष्या अङ्कुलया 
यथाऽस्य; स्वरा एवमपुष्याः खरा यथाऽस्याः 
सपक्षा एवममष्याः सशो यथा देयं शब्दवती 
तश्रैवल्येवमसौ शब्दवती तश्वती यथा दयेवेयं 

१ग. “नुक । २ क. ख. ग. श्या दूरववीणाः। २क. ख. ननुपीवी'। ग, नुष्याश्च 
५ 



अध्या०२ख०९(११)] एेतरेयारण्यक्रप् । ५२३ 

लोपेन चमेणाऽपिहिता मबलेवमसोँ 
लोमशेन चमणाऽपिहिता , इति । 

अस्या अस्मामिदेश्यमानायाः शरीरल्पाया दैव्या वीणाया उरधवमागे प्रपिद्ध 
शिरो यथा मवति एवमयुष्या उप(सकररीराद्यतिरिक्तारयाः काष्ठनिभिताया मानप्या 
वीणाया उवेमागे रिरो द्रष्टम्यम् । यो मागो गायकरय वामांप्तमाधरिल्यावसित- 
सत्रालाब्रुखण्डपेतत्वेन शिश आकारो दरयते  तदिदमेकं सादृश्यम् । उत्तराण्यापे 
पाददयान्येवं द्रष्टव्यानि । अस्याः शरीरवीणायाः प्रपिद्धोदरषदपुष्याः काष्ठवी- 
णाया अम्भणे वोणादण्डमध्यवतिं च्छिद्रम् । हरीरवीणायामवस्थिता जिहा यथा 
सखरोत्पत्तिहेत॒स्तथेवापरष्ये काष्टवीणाया हस्तेन वादनं खरोत्पत्तिरेतः । तन्रपेऽङ्- 
ठय इति पदद्वयं भ्य्याप्तन योजनीयम् । अस्याः रारीखीणाया अङ्कुल्यां यथा 
बहुविधा दीर्धा वतन्ते तथेवापुष्याः काष्ठवीणायास्तत्रयो दीधतन्तवः । यथाऽस्याः 
दरीरवीणायाः खराः कोष्ठभिप्रेरितवायोः संबन्धिविशेषेणोतयन्नाः षडुजष॑मगान्धारा- 
दयो यथा वतैन्ते तथेवाएष्याः काष्ठवीणायासत्ततस्थानेप्वङ्कटिधारणेन षड्नादिस्वरा 
आविर्मवनि । खरामिव्यक्लर्थं यथा शरीरमध्ये वायोः स्पशेविरोषाः प्रयलनात्प॑प- 
यन्ते तथा कष्ठवीणाया अङ्गटिस्परेतिेषाः प्रयत्नपतपाचयाः । यथा चेयं शरीरवीणा 
शब्दवती खराभिव्यक्तिहेतुमृतध्वनियुक्ता तद्मवरती तदैनवती । धमनीमिः शरीरावय- 
वानां दृदवन्धनं तर्नम् । पथेव काष्ठवीणाऽपि च्रञ्दवती खरविशेषामित्यक्तिहेतुम्- 
तध्वनियुक्ता । तथा तद्वती तदनेन तन्रीणां दृढबन्धनेन युक्ता । यथा चेयं ररी- 
रवाणा छखापशन प्रमृतरामाघारण चमरणाऽपिाहताऽऽच्छादिता मवति एवमा 

काष्ट्वाणाऽपि छंपश्न व्याप्रादचपेणाऽऽच्छादिता भवति । 

नचिदानीतनाः काषठवीणाश्व्मणा न वध्यन्त इलयाशङ्याऽऽह- 

लोपेन ह स्म वै चमेणा एरा दीणा अपिदिधति, इति । 

इदानीमत्र चै्मीपिधानामवेऽपि पूतले देवरोकादो तद्वियत इति द्रष्टव्यम् । 

वीणाध्यानप्य फठं दयति- 
सयो हतां देवीं वीणां बेद श्रतप्रदनो भवति 
भूमिपराऽस्य कीततिमेवति यत्र कचाऽऽयां 
वाचो भाषन्ते विदुरेनं तत्र) इति । 

यः पपान्मानष्वोणाप्तादरयानूततधानपृरःपसरमता शररस्पा दवा वीणामपासे 

१क. भरि २६. ड. ्दरव्यतिः। ३क.ख. यां मनुष्यवीः। ४ इ, र । 

५. ध, ड, 'मष्याः का । ६१, ट. तदरकराप्र । ७ घ, इ. चमणाऽपि । 



२२४ श्रीमत्सायणाचायेविरचितभाष्यसतेतप्- [स्तृतीयारण्यङे- 
© 

सोऽयं श्रुतवदमः सैजनश्रो्नप्ियं वदनमृक्तर्यस्यापतौ श्ुतवदनो विद्रत्समायां रान- 
पमायां च सररेषां प्रियतमेवचनैरयन्तं रज्ञो मवति । तथाऽस्य कीर्तिभमिपा मेः 
प्रथित्री भवति । सवेस्यां भूमावकिवादन सर्वेऽपि जना एनं विद्याधिकं मन्यन्त 

इयथः । किंच य॒त्र च यस्िन्क्िन्नपि देशे यस्मिन्कस्मिन्नपि मरामविरेषे 
केचिदाया वेदश्ा्ञपःरं गतास्तदनुष्ठानपरा बहवः समायामुपविरय भाषन्ते विचाप्रपङ्ग 

कृवेनि तत्र त्यां पसमायामेनं विद्धः पवेज्ञोऽयमल्यन्तपण्डित इत्येनमपाप्तक स्मरनि । 
[9 

वीणाध्यानफलोक्तिप्रमङ्गन विद्त्पमारञ्जनहेतुं मन्रविदाषं विधत्त- 

अथातो वाग्रसो यघ्यां संसच्धी 
यानो वा भाषपाणोवा न विर 
रतुषेत तेत्रतामृचं जपेत् , इति । 

अथ वीणोपास्तिकथनानन्तरं यतः करणात्फदाक्तप्रमङ्कन पमारज्ञनहेतर्मन्नरो 

बुद्धिस्थोऽतः कारणाद्राग्रमो वाचः प्रारमनो मन्रोऽमिधीयत इति शेषः । यस्यां 

संसदि विद्रत्तमायामधीयानो वेदशाल्लगोष्ठ क्वाणः परुषा राजपतमायां बँ ठकि 
कान्युजितवक्यनि भपपाणो वा न वरिरहरुवुपेन विरपेण रुचिकरः सवैजनानां 
रञ्चक्रो यदि न भवेत्तत्र तस्यां प्रमायां रञ्चकत्वतिद्धयथमेनां वक्ममाणामृचं जयेत्त. 
नमच्रपुरश्रणादिकं कुयात् । 

तमितामृचं दशेयति- 
ओष्ठापिधाना न कुलीदन्तेः परिता परिः । 
सवेस्ये वाच ईशाना चार मामिह गादयेदिति बाग्रसः, इति । 

इत्येतरेयत्राह्मगारण्यक्रकाण्डे तती यारण्यके द्वितीयाध्याये 
पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ ( ११) 

सवसथै वाचो वेदशाखरटोकिकोक्तिूपस्य सतस्यापि वचननातस्येशाना 
स्वापिरूपा वामेवता मां समारज्ञकक्तिकाममिहास्यां विद्रत्मायां राजप्तमायां वा 
चार शोमनं सवैरज्चकरं यथा भवति तथा वादयेत् । पंभाषकोक्ति प्रेरयतु । कीदशी 
वग्देवता, ओष्ठापिधाना न । उपमार्थो नकरः । ओष्ठद्वयमपिधानं वज्ञवदाच्छादनं 
यस्या जिहादिस्थानगताया वाग्देवतायाः सेयपोषएठापिधाना । ओषटयोराच्छदकवल्- 

१क. स. भूमौ वेदवि'।२ध. ड. देशेऽपि य'। ३ क. ख. कं वदन्ति स्म"! ४. 
ङ, शदोपममिधः 1 ५ क. ख. 'स्तिफककः । ६ प्र. ड. पोवाराः। ७. ड. वा स्तावकाः। 

ठि अ 

घ. ड,श्णोन। ९, इ. माव(ष)कक्यामप्रे। १०ग. 'पणोक्ति। ११४, इ, ^रः पठितः । 



अध्या०२ख ०६८१२)] एेतरेयारण्यकमू । २२५ 
® अ क सादृश्यमेव न तु मुरूयमाच्छादकलवमिल्म्परि्योपमार्थो नकारः पठितः । कुटीदन्त 

वज्वंद्धनी मूतेरन्तरालच्छि्ररहितैदन्तैः परिष्ता परितो वेष्टिता वामदेवता । दन्तानां 
विररत्वे स्युच्वायमाणा वणो आमामा भवन्ति । पंति्मजवततीकष्णश्व्दोचारणेऽलन्तं 
पटरी देवतेतयथेः । अथवेदठेत्यादिविशे पणर्देवता न प्रशस्यते, फं तु खकीयवावि 
दोष उद्धाग्यते । अस्मिन्पक्षे नकारो निषेधार्थः । येयं मर्या वक्तेयमोषठाम्यां 
बहिराच्छादिताऽतः कुटीदन्तैः परिघरृता वेष्टिताऽतो बहिनिर्गता समां रज्ञयितुं न 
पविनालन्तं पटुरतः कारणाद्राडेवते स्वस्या इृादिना त्वामहं प्राये । इत्येव 
मुक्तो यो मन्रः सोऽयं वाग्रसः पवस्य वाचः सारम॒तोऽगन्त्यः । 

इति श्रौमत्ायणाचायंविरचिते माधवीये वेदर्प्रकारा रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
भाप्ये तृतीयारण्यकरे द्वितीयाध्याये पञ्चमः खण्डः ॥ ९ ॥ ( ११) 

अथ पष्ठः खण्डः । ( द्रादशः ) 

उपाप्तनान्तरं विधातुं प्रनापरतिवृत्तान्तमवतारयति- 

अथ हास्मा एततङृष्णहारितो वाग््राह्मणमिवोपोद्ाहरति, इति । 
अथ यथोक्तप्वेपंहितापालि कथनानन्तरं न्युनातिरिक्तदोपप्तमीकरणाथ किंचित्स 

हिताषिषयमुपाप्तनमुच्यत इति शेषः । यथा प्रधानयागप्वनुष्ठितपु पश्चत्छिष्टङृदनु 
छीयते तद्रदिदं द्रश्व्यम् । हरितस्य पुत्रो हारीतः म॒ च कृण्फ्रणेस्तादशः कशिन्म- 

हषिरस्मै स्वपुत्राय शिप्यार्यं वैतदरयमाणं वाग्ब्राह्मणं वागपपतदितोपासिविशेषवि- 
धायकं ब्राह्मणवाक्यमुपोद्ाहरति । रहस्यत्ेन समीपमागत्य कर्णे कथयति । इवश- 
ठ्दोऽवधारणार्थोऽनभैको वा । संदिताविषयमेव ब्राह्मणं न त्वन्यरित्यथः । 

प्रतिवातं प्रजापतिवृततानतप्रतिपादकं बाह्मण दशेयति- 
प्रजापतिः परजाः खटा व्यघ्॑सत संवत्सरः स च्छन्दाभिरा- 
त्मानं समदधावच्छन्दोमिरात्मानं समदपात्तस्मात्संहिता, इति । 

सेवत्सरः प्रजापतिः कलालक्रः परमेशो देवतिय॑नुप्यषूपाः प्रजाः षष्ट 
व्यश॑ंसत श्रमेण विच्स्तावयवोऽमूत् । स पुनर्छन्दोपिर्वेदेरात्मानं पवावयवंघात- 
ङ्पं सशरीरं समदधात्पम्यग(रितवनेदोक्तमन्रपाठप्तामर्यन स्वावयतव्रपाठं स्पा 

दितवानिदर्थः । यादय छन्दोभिः खशरीरं समाहितवांस्तस्पात्तमाधानहेतुत्वा- 
च्छन्दःपाठः संदितेत्युच्यते । 

१ रथेरः । २ क. ख. पविः पदिव'। ३ क. ख. (तु नायन्तं प। ४ ध, इ, 
पेऽनु' । ५. ड, ते| ६ क. ख. `य चेतः ।७क, स, ध, ठ. तप्र" । 

२७ 



२२६ श्रीमत्सायणाचायेविरवितमाष्यसमेतम्- [तृतीयारण्यके- 

इत्थं नि्ैचनेन संहितां प्रहस्य तत्रोपाप्तननविरोषं विधत्ते- 

तस्यै वा एतस्ये संहिताये णकारो बलं प्रकारः प्राण आत्मा, इति। 
येये वैदिकशब्दानामविच्छिन्षपाठदूपा संहिता तस्याः संहिताया णकारषटवग- 

पञ्चमो बमिति ध्यायेत् । कादयो मावप्तानाः स्दौनामकाः पश्च वर्ग ये सन्ति 
तेषु मध्यमवगस्यत्वाहङत्वं युक्तम् । ̂  सृष्टं करणं स्पश्ानाम् " इति रक्षणानुपररिण 
ददप्रयत्ननिप्पा्याः स्परीवणौः । तथैवेोप्मखन्तभूतस्य पकारस्य प्राणत्वर््यानं युक्तम् । 
य उपीणः प्न प्राणः" [० आ० ३अ० २ सख० १] इत्येवमुपाप्नानरे 
पर्वममिहितत्वात् । प्राणत्वादेव जीवात्मत्वमपि पेमवति । प्राणषारी हि जीवात्मा । 

यथोक्तणकारषकारध्यानं प्ररपति- 

स यो हेतौ णकरारपकरारावतुसं हितपृचो वेद सबलां 
सप्राणां सहितां वेदाऽऽयुष्यमिति वियात; इति । 

यः कशचितंहितोपाप्तक एतो णकारषकारौ वदप्राणतेन ध्यातव्यावनुसंहितं या 
या संहिता तां पर्वामनुगताविति ध्यायन्नचो वेद्, कऋगरपान्मन्नान्पठेत् । स॒ पुमान्छे 
नोपाप्यां सहितां श्ववल्मंहितां प्राणमंहितां चेपास्ने । अन्यथोपास्यमाना संहिता दुबहा 
प्राणरहिता च प्रसज्येत । तसमात्संहिताया आयुष्यस्थान[त]मिति निश्चिनुयात् । 

इदानीं गुररिप्ययोः प्रभोत्तरमखेन[ण] णकारपकारध्यानं द्रद्यति- 
[+~ 

स यदि विचिकित्सेत्सणकरारं वत्वाणींरे अण 

कारारे इति सणकारमेव व्रयात्सषकार त्रवाणीर 
अषकारारे इति सपकारमेव व्रूयात् ; इति। 

परवगरन्थे णकारपकार ध्यान रहितानि संहिनोपापनान्युक्तानि । अत्र तु तघुक्तष्यानमु- 
च्यते । अतः किं प्रशस्तमिति संदिहानः शिष्यो गुरं प्रति एच्छति । हे गरो योऽह- 

मुपापकः सोऽहं णकारध्यानप्रहितं यथा मवति तथा किं संहितामुचचारयामि 

ध्यायामि क्रं वा तद्राहिष्येन । सणकरारं वाणी । अणकारार इत्येतत्पानुना्िक 
ुतिदरयं विचाराथम् । णकारध्यानप्तहितायाः संहितायाः प्रशसतत्वात्तःसहितं यथा 

भवति तथा हितां बरहीत्यवं गृहः प्रत्युत्तरं व्रूषात् । एवं षकरेऽपि याजनीयम् । 
उक्ताथस्य सताप्रदायिकलं दशयितुं माण्डूकयस्य वचनमुराहरति-- 

ते यद्रयमनुसहितमृचोऽधीमह यच्च पाण्डकयां 

# वटराहितां प्राणसदहितामिति पाठा यक्ततटः। 

१ग. काएणं। र२क.ख.ग. ्यानमृक्त। ३ ध प्माप्त । ग. मकि ।५म् 

प्टृतद्र' । ६ ग, 'कारोऽपि । उ घ. याजनीयः। 



अध्या०रस०६(१९)] एतरेयारण्यकरम् । २२७ 

यमध्यायं प्रवरपस्तन नो णकारपकारावृपाप्रा- 
विति ह स्माऽऽह हृस्वो माण्डुकरेयः) इति । 

तां तां संहितां ध्यातव्यामनुप्राप्य वतत इति णकरारपकारष्यानमनुपंहिनमित्युच्यते। 
तच्ानुसहितमनुपदधानास्ते प्रसिद्धा वयं हस्वरेहा माण्डुकेयनामका उपाप्तका 
ऋचोऽधीमहे संहितां पठाम इति यदसि । प्रिच माण्डङयीयं शुरवीरेण माण्डुक- 
येन प्रोक्तं निभुनादिध्यानस्य प्राणवंशध्यानस्य च प्रतिपादकं पू्क्तमध्यायं म्न्य 
विशेषं प्रद्पः प्रकृष्टध्यानप्हितं यथा मवति तथा पठाम इति च यदसि तेनो 
भयेन प्वैपहिताध्यानेन विशेषतो निमूनप्राणवंराध्यानेन च नोऽस्माकं हखानां माण्ड 
केयानां णकारषकारो बर्प्राणद्पवायुपो वा हेत् उपाप्तौ सामीप्येन प्र्ताविदेवं 
माण्टुकरयस्य वचनम् । 

तद्रच्छकल्यवचनमप्युदाहरति- 

अथ यद्रयमनुपंहितमचोऽधीम॑हे यच माण्डकरेयी- 
यमध्यायं प्रतरूमस्तेन नो णकारषकारावृपाप्रा- 
विति ह स्माऽऽह स्थविरः श्राकस्यः, इति । 

हृखमाण्डुकेयवाक्यवद्याछ्येयम् । तदिद णकरारपक्रारध्यानं स्वषु यागेषु खिष्टक 
् 

दधोम इव सर्वा संहितोपाप्नाखनुपधेयमिति तात्पर्यर्थः | 

नन् साक्षक्करारपयन्ताप परवीप॒पपरनाप्त नैरन्त्येणोपानीयत्वानित्यनैमित्तिककम 

नुषठानरूपे प्रत्यवायः स्यादिल्यारङ्कयापप्तकम्यतिरिक्तविषयं तत्प्रयवायशाच्लमुपाप्तः 

कस्य तुपाप्तनमेव परवैकर्मफदप्रापकमित्येतदशंयति- 

एतद्ध स वे तद्ट्रांस आहुकरषयः काव- 
पेयाः किमथां वयमध्येष्यामहे किमथ 
वयं यक्ष्यामहे वाचि हि प्राणं जुहुमः प्राण 

वा वाचं यो हेव प्रभवः स एवाप्ययः) इति । 

कवषस्य पुत्राः कावयेषा बहवस्तेषां मध्ये केचित्तदेतद्विदरं सः पवक्तपहिताषठह- 
् 

पमपासीना अन्ये केचिच्छाल्लान्तरप्रपिद्धं तदेतत्तगणं बरह्मपाप्तीना अपरे तु तदेतत 

वैवेदान्तप्रपिद्धं बरह्मतचं प्ाक्षत्करृतवन्तस्ते च प्व मिहित्वा परस्परमिदमाहुः । वयं 
सरवै यथोक्तोपाप्तनेन बहाज्ञानेन च कृतकृत्याः सन्त इतः परं किं प्रयोजनमुदिरय 
बरहमयज्ञाध्ययनारिकं वा ज्येोतिष्टोमादियागन्वा करिष्यामः । पवैस्यापि पुरुषार्थस्य 

१ ग. वर्तन्त । २ न. पौ बलप्राणहेतुत्वादुपाः । ३ घ. ड. पायु" । ४ ग, “सनाया नित्य" । 
घ. ड. "तनस्य नियतता । ५ क, ख, "रमा । ६ क.ख.शयचर। 



२२८ श्रीमत्सायणाचायेविरचितभाष्यसमेतम्ू-- [तृतीयारण्यके- 

सेपत्तत्वान्नास्यस्माकमध्ययनयागाम्यां प्रमोजनमिय्थः । अथापि श्रद्धाजडानां परि 
तोषाय यद्यनुषठानमयेश्षयेत तथाऽपि सायंप्रातःकाछीना्चिहोन्रद्रयवदप्माकं दतःसिद्ध 
होमद्वयं स्तदा प्रवते । तचथा कौर्टनिस्तारा्थं यदा वेदभधीमहे टोकिकं वा वृत्तान्तं 
भाषामहे तदानीमस्मदीयायां वाचि वहिस्यानीयायां प्राणरूपं होमद्रव्यं जुहुमः । 
अथवा यदा तूष्णीं मवामो निद्र कुमेहे तदानीं प्ाणास्ये कहौ न वाग्रपं होमद्रव्यं 
जुहुमः । तरेतद्धोमलमु॑पयते । वक्प्राणयोरन्यतरो यः पदार्थं इतरस्योद्धव उत्पत्ति- 
हेतुः स्र एष कारान्तरे तस्याप्ययो लयहेतुर्भवति । वाच उपरमेण हि प्राणघृत्तिङ्द- 
वति तस्या एव वाचः प्रवृत्तौ प्राणवृत्तिछीयते । एवं प्राणस्योपरमेण वाश्वत्तिरुद्धवति 
तथा प्राणस्य प्रवृत्तौ वागरत्तिधिहीयते । सोऽयं निरन्तरं परययेणान्येन्यस्मिनियो 
हुतदरव्यवददशनहेतुतवाद्धोम इत्यच्यते । अतः श्रद्धानडन्प्रति निलपिद्धो होमोऽ- 
स्तीति प्रतिपादनीयम् । विवेकिनं प्रति तु नस्ये कतरम्यान्तरमिति बोधनीयमिल्ैः । 
कोषीतकिनः--५ तथा तप्य प्ताय॑तनं प्रातस्तनम् " [ कौ० 1] इलयाद्विना यथो- 
्तपरस्परहोमस्य ध्येयत्वमामननि । तद्वदत्रापि होमध्यानं वा द्रषटञयम् । 

इदानीं पंहितावि्यायाः पंप्ररानविधिर्च्यते- 

ता एताः संहिता नानन्तवासिने प्रत्रयानासंवत्स- 
रवासिने नापव्रक््र इलयाचा्यां आचार्याः) इति ॥ 

इदयेतरेयव्राह्मणारण्यककाण्डे ततीयारण्यके द्वितीयाध्याये 
पष; खण्डः ॥ ६ ॥ ( १२) 

इति वदघचवाद्यणारण्यककाण्डे तृतीयारण्यके 

हि तीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

इति वहृवचत्राह्मणारण्यककाण्डे तृतीयारण्यकं 
समाप्तम् ॥ ३॥ 

ताः “अथातः संहिताया उपनिषत्" [ए० आ० ३ अ० १ खण १] इत्यारभ्य 
प्रोक्ता एता णकारपकारध्यानपयन्ताः संहितोपाप्तना अनन्तेवासिने शाखक्तशिप्य- 
टक्षणरहिताय नोपदिशेत् । सत्छपि रिप्यलक्षणेषु गुरुपमीपे संबत््रनिवाप्तासूवं न 
रयात् । उक्तगुणदवयपपततावपि यः पुमान्धवक्ता न मवति रिष्यान्वोधयितुं साम्या 
मावादाछुस्याद्रा प्रवचनं रिप्योपेशं न करोति ताद्शाय च न ब्रूयात् । कतु 

१ क. ख. स्वेवेदसि' । २ ग, 'काठे वस्ता । ३ क. स. ्ठविस्ता।४ ध. ङ. द्रकु 
[^ ॥# 

कुः । ५४. इ. 'पपायः। ६ घ. इ. द्रव्यादिद््'। 



अध्या०२ख ०१(१२)] एेतरेयारण्यक्र । २२९ 

रिप्यरक्षणपरप्नाय सवत्र गुरतेनिे शिप्योपदेशकतमाय पतपाय ब्रयादिदेवमाचा- 
येरक्षणपंपत्ना महान्त आचक्षते । 

आचायलक्षणं वेवं स्मयेते- 

“आचिनोति च शाखराथमाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्मादाचायेसतेन दीदयत" इति ॥ 

निरुक्तकारोऽप्याह--“आचायंः कम्मादाचा्यं आचारं प्राहयत्याजिनो्थी- 
नातरिनोति बुद्धिमिति वा" इति । अभ्यापरोऽध्यायप्तमाप्यथेप्ततीयारण्यकपमा- 
प्यरथश्च ॥ 

इति श्रीमत्ायणाचायंविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश ेतेयत्राह्मणारण्यक- 
भाप्ये तृतीयारण्यके द्वितीयाध्याये पष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ ( १२) 

वेदय प्रकाशेन तमो हाद निवारयन् । 
ुपर्थश्ुरो देयादिघातीथमहेश्वरः ॥ १ ॥ 

इति श्रीमरसायणाचायमिरचिते माधवीये वेदारथपरकारे वदरवत्राह्म- 
णारण्यककाण्डमाष्ये तृतीयारण्यके द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

इति श्रीम्यातीर्थमरेश्वरापरावतारस्य वेदिकमार्भपरवतैकस्य 
्रीवीरवुकमहाराजस्याऽन्ञापरिपाटकेन सायणामालेन 
विरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश रेतरेयारण्यककाण्डे 

तृतीयारण्यक समाप्तम् ॥ ३॥ 

( आदितः समष्य.-आर० ३ अध्या° १४ स° ६० ) 



अथ चतुथंमारण्यकम् । 

प्रथमोऽध्यायः । 

तत्र प्रथमः खण्डः । 

ॐ यस्य तिःपितं वेदा यो वेदेम्योऽसिलं जगत् । 

निर्ममे तमहं वन्दे वि्यातीर्थमहेशरम् ॥ १॥ 
कथितोपनिषत्सवो महानाम्न्याछ्यमन्रकाः । 

् 8 ५ न ¢ 

अरण्याध्ययननाथा वै प्रोच्यन्तेऽथ चतुथके ॥ २ ॥ 

तेषां च मच्राणां व्रिनियोग आश्वछायनस्त्रे द्रषटम्यः। प चाऽऽश्वलायनः सप्पा 

ध्याये पृष्ठयषैइहस्य पञ्चमेऽहनि माध्यंदिने सवने मरुत्वतयिश्खस्य करतेरूध्व निप्के- 

वस्यस्य शाखस्य कृतिं कुवतनेवमाह--“ शाक्रं वेत्पष्ठं महानाम्न्य सोत्रियस्ता अध्य- 
धकारं नव प्रकर्या निश्लो मवम्ति ताभिः पूरीपपदान्युपमंतनुयातश्चाक्षरशः पत्राणि 
पञ्च पसवीणि वा यथानिरान्तम् '' इति । अस्य पूर्भवाक्यस्यायम्थः --ज्ञाकरनामकं 
साम्ेदप्रसिद्धं किंचित्ामालि तर्यचुदवातारः एृष्स्तोत्रटपेण गायेयुस्तदानीं महानग्नी. 
संततया व्यवहियमाणा “ विद्रा मन् " [एे० आ० ४ अ० १ स १. 
इत्याद्या नवपेर्याक्रा ऋचो याः नि ताः सवी मित्वा स्तोत्र बन्धितया स्तोत्र] 

यस्नचा इत्यमिधीयनते । तिममिस्तिममिक्रगिममिखितामिरकेकस्यामचि निप्पादितायां 
सत्यां प्रकृल्या खमावतो नवप्याकरा अपि संपादनेन तिच ऋचो भवन्ति । ताद- 
शीस्ता ऋवोऽध्यधकारं शपेत् । अधिकमर्थं॑य्या ऋचः ेथमृगध्यधो तामध्य 
कृता शपेत् । समार््तकरमेणा्थजयं पटित्वा तत्रावक्ताय पुनरत्रयं पटित्वा 
दन्ते प्रणवं कुयात् । अनेन प्रकरेण नवपस्याकाः समान्नाता ऋनः शस्त्वा 

तामिनेवमिर्ग्मिः पह प्रीपपदानि संयोजयेत् । अनतमेन प्रणतेन पह पत् । 
“८ एवा ह्येव "” इत्यादयो नवर मन्राः फल्पुहेतृतात्पुरीपपदानीत्यच्यन्ते । 
तेषु नवानि पञ्चप्रस्याकानि पुरीपपदानि पृश्चाषरशः शपेत् । तयथा--“एवा 

४, 

# एनस्मालाक् इ. पुस्तकेऽधिकं चित्तद्था--“ तुरगाननमाध्रयाम्यहं सरगन्धवरि- 
वेन्द्रकोदखमानम् । उरगाधिपवाग्विटासलक्ष्मी तरसकरेन मुखेन ठजञ्जयन्तम् ” इपि । 

१क.ख. नाथतप्रोः।२क.स.ग. पण्ट्ः। ३ ग. ्प्तनि' । ४ ग. नेवाऽऽद् । 

५ ध, इ. ग्र्या । ६ ग. 'लाप्िखो । ७ ग. त्र्या ८ क. ख. यद्रा । ९ क. ख. “शस्ता । 
ध. ड, 'टशस्ठृचोऽ' । १० क, ख, ग, "यमध्य'। ११ घर, इ, नायक । १२९ ग. (त्युच्यते । ते । 



अध्या०{स०१| एतरेयारण्यकम् । २३१ 

ह्यव " इति पञ्चाक्षराणि पटित्वा पकृदवपाय पश्चात् “एवा हयप्र” इयेतानि पञ्च्ष- 
राणि पठेत् । य्प्यत्नोमयत्र चलर्थिवाक्षराणि दरयन्ते तथाऽपि दिशन्दमेवशययं 
च व्रिश्िषटं कुयात् । तयेत्तरतापि हिाग्दमभिशव्दं च पंधिरहितं कृत्वा पञ्चाक्षरत्वं 
र्व्यम् । अनेन प्रकारेण पञ्च मन्रान्पित्वा पश्चात् ^“ एवा हि शक्र ” इत्यादी. 
श्चतुरो मन्नानमध्ये विच्छेदमक्रत्वा पेत् । यद्वा स्वानपि नव मच्ननेतान्यथानिरानं 
यर्थाप्तमास्नायमध्ययनपाठक्रमेगैव पठेत् । न तु मन्रस्य मध्येऽप्तानं करतवयमिति । 
सोऽयं पूत्रोक्तो मच्राणां विनियोगः । 

तत्र नवस्तु प्रथमामृचमाह-- 

विदा मघप्रन्िदा गातुमनु शंसिषो दिशः। 
शिक्षा शचीनां पते पर्वणां पुरूवसो, इति । 

43 

हे मघत्रचिन्द्र भवद् वेत्सि । अत्र वेदनस्य कमकारकस्य कस्यनिद्विेषस्यानुप- 
पादनात्परामान्याक्ररेण सवै जानाप्तीलयमर्थो ठम्यते । यम्मात्प्वज्ञप्वं तस्माद्वातु 
यजमानेन गन्तत्यमा्गे विद वेत्सि जानापि । ततो यजमानस्य पमीचीनेन मर्गेण 
घ्म गन्तुं दश्चो मा्गोपयुक्तानिगिरोपाननशंनिषोऽनुक्रमेण शेपोपरिर । किंच 

>, 

पर्वणां परवतिद्धानां शचीन शक्तीनां पते हे पालक पुरु प्रभूते वषु धनं यस्यासौ 

पर््रमसतत्संगोधनं हे पुरूवसो शिक्ष यजमानम्य हितोपदेशं कुरु । सवशक्तिमसेन 
प्रमूतथनत्रेन च हे इन्द्र त्वं यजमानं समीचीने कर्मणि प्रवतयिनुं तत्फटं दातुं च 
प्रमवध्रीस्यथंः | 

द्वितीयामृचमाह - 
आभिषटूमभिष्टिभिः प्रचेतन प्रचेत । 
इन्द्र ु्नायन दृषणएवा हि शक्रः, इति। 

प्रकृष्टा चेतना उद्धि्यस्यापतौ प्रचेतनः । हे प्रचेतनाऽऽभियनमानेन क्रियमाणा. 
भिरभिष्टिभिस्तवामीष्ामिः स्तुतिभिः प्रचेतय प्रकषण यजमानपिवां जानीहि । ह 
इन्द्र तं नोऽस्माकं दुप्नाय धनहलामायेषेऽ्रलमाय च शक्रः राक्तिमानेव हि । 
तस्माल्मचतयानुगृहाणियथः । 

तृतीयामचमाह- 

राये वाजाय वज्ििः शविष्ठं वजिन्रञ्चसं । 
~ ~ ~~ 

# छन्दसो दीर्घो मठे । एवमग्रेऽपि । 

१४. ड. श्थान्नाः।२क.ख.वरिरा। ग.विदाल्वंवेः । ३क.ख.ग, विदा। ४, 

ङ. भ्नांषः।५क्.ख.दैदट्नपा। ६ क. रिक्षा । 



२३२ भ्रीपत्सायणाचायैविरचितमाष्यसमेतम्- [४चतु्ारण्यके- 

मदिष्ठ वजिन्रञ्जस आयाहि पिव मत्स, इति । 

हे षञजञियो वज्नयुकतेन्ध राये धनलाभाय वाजायान्नलामाय च प्रपन्नो मवेति 
शेषः । हे शविष्ठातिशयेन बच्वन्वजरिन्वजयुक्तेन्र, ऋञ्जसे वजयस्यनिष्टं परिहरपी- 
लर्थः । ह प्रिष्ठातिशयेन प्य बजिन्वजयुक्तन्द ऋञ्जसे सवथा त्वमनिषटं परिह- 
रपि । तसाकारणादायाह्यसिन्कपैण्यागच्छ । आगर च सोमे पिवि । पीला च 
त्ख हृष्टो मव । 

चतु्थीमचमाद- 

बिदा रायः सुवीर्यं भुवो वाजानां पतिवैशौ अनु। 
मदि वज्िघ्नञ्चसे यः शविष्ठ; शूराणाम् , इति ॥ 

हे इन्दर रायो धनस्य सुर्यं शोमनपामर्यं विद् वेति नानाति, जते धनपरारा- 
मिज्ञतवाद्भषो मृकभ्य वाजानां तत्रल्यानामन्नानां च पतिः पालकस्तं वर्श अतु 
वरयास्वरधीनान्यनमानाननृगृहाण । हे म॑दिष्ठातिरयेन प्य वञजिन्वज्युक्तेन् 
यस्त्वं शराणां मध्ये शिषो ऽतिशयेन बट्वास्तादशस्तवमृञ्जसेऽनिष्टं वर्यति । यद्वाऽ- 
मीष्ठं तापयति । “्ुज्तिः प्रप्तापनकमा" इति निरुक्तेऽभिधानात् । 

पञ्चमीम् चमाह- 
यो महिषा मघोनां चिकितो अभि नो नय। 
इद्र विद् तमु स्तुपे वशी हि शक्रः, हि । 

हे चिक्रितवोऽस्मत्मेवामिनतेन्र यस्त्वं मघोनां धनवतां मध्ये प्न ऽतिश्येन 
पञ्यस्तादशस्तं नोऽस्मानमिनय स्ततो धनं प्राप्य । ददरः परमेशवयैुक्तस्तं विदे 
वेति जानामि । अतस्त तमपि यजमानं स्तपे स्तोषि सम्यग्धविदत्तवानिति प्श 
सपति। चंतु वश्ी सवंवसनुविषयतवशीकारवान् । अत एव शक्रः शक्तिमान्दि। 
तस्मात्तवैतयनमानानग्ररणं य॒क्तमित्यथः । 

पषठीम्चमाह- 
तपरनय हाप जनारमपराजिनम् । 
सनः पूर्पदति द्विषः ऋतुश्छन्द ऋनं बृहत् › इति 

तमिन्द्रपनयेऽस्मदरक्षायं ह्ामह आह्वयामः । कोटरो सवत्र युद्धेषु जेतारं काप्य. 
पराजितम् । स तादश इन्दा नोऽस्माकं द्विषः रात्रुनततिषपेदतिरयेन तरिनाश- 
यतु । योऽय क्रतुरस्मामिरनृठीयमाने यदपि च्छन्दो गायत्थारिकमस्मामिः प्रयु- 
ज्यमाने यदरप्यतं कर्मफटं तत्व बरृहत्समृद्धमिति शेषः । 

१कृ. ध्. इ, पि महाध'। २क. ख. ग, श्या्क' । 



भध्या० {स १] एतरेयारण्यकरम् । २३३ 

पप्तमीमृचमाह- 

इन्द्रं धनस्य सातये हाप नेतारपपराजितप् । 
सनः पषेदति द्विषः स नः पदति स्िषः, इति। 

धनस्य सातय छमाय जयापित पराजयरहितापेनद्ध हबापह् आहयामः । स 
चे. ` भ ४ [9 क अ (व च 6 0 6 

चेन्द्रोऽस्माकं शत्रुनतिरभेन विनाशयत् । ये तन्ये स्वथं द्वेषन कुवन्ति तथाऽपि 

सिधोऽस्मागिदरप्यास्तानप्यतिशयेन विनाश्चयन् । सपत्र हि वेष 'योऽस्माद्धे्टि । 

यंचवयं द्विष्मः [केषी० २।८] इलदों द्रेप्याणां द्रएणां च विनाशः 

प्राभ्यते | 

जष्टमीमृचमाह- 
© ॥ इ [७ पभ क क 

प्रस्य यत्ते अद्धि; सत्र आधेहि नो वो । 
५ 

09 (= 

पूतिः शविष्ठं शस्यत इशे हि शक्रः) इति । 
न [१९ 

हेऽद्विबोऽद्रयः पवता अस्य सन्तील्यद्धिवान् । इन्द्रो हि पवतान्मिनत्ति- अत 

पर्वतेन््रयेरभेवमदकतलक्षणः संबन्धः । यद्राऽद्रिरादरणं तदक्त हे इन्द्र॒ पएवेस्यास्म 
दुत्पत्तः पृवतिद्धम्य ते तव यद्धनमस्ति हे वसो निवाप्रहेतो, इन्द्र तस्मिन्मुन्ने धने 
नोऽस्मानापेहि स्थापय । हे शविष्ठातिशयेन बलयुक्तं पूतिस्छदीयधनप्रणं श्यते 
सरवैयैनमानिः प्रशस्यते । प्ररमाप्रकार एव प्रशस्यते--शक्रः शक्तिमानिन््र इशे हि 
सवैस्याक्मद्रक्षणस्य्े खलु । तेयं प्रहा । 

नवमीमचपाह - 

सून ते नव्यं सन्यस प्रभां जनस्य वब्रहुन् । 

समन्यप॒ व्रव्रावह शूराय गापु गच्छति सखा सुववा अद्वार) इति । 

हे वुत्रहन्तृत्रवतिञ्जनस्य पभो प्वेखय जन्तोः स्वामिन्नभ्यं नूतनं वहीपलितारि- 
लक्षणन पुरणलवेन वभिनमिनद्रं तं त्वां नूनमवदथं सन्यसे सम्यङ्ूनितरां प्र्िपमि । 
अक्िन्कभणि हविषो मोकत्वेन स्थापयामि । त्वं चाहं चेल्यावामुमवन्येषु परस्परं 
सम्यक्प्रनवावंहे । इतरेषु यजमानिष्वहं गत्वा प्रमूतफल्प्ररोऽयमिन्द्र इत्येव प्रवीमि । 
इतरेषु देवेषु त्वं गत्वा स्म्यगनुष्ठाताऽयं यजमान इति प्रब्रूहि । यो यजमानोऽस्ति 
सोऽथ दक्षिणाह्पेण दातन्यासु गोषु शूरो गच्छति । उदारः सन्प्रवतते । इत्येव 
मदीयं गुणं तवं प्वरूहि । इन्द्रोऽयं सखा प्िषरदलयन्तं क्षिः । सुशषः पुष पवित 

धि भ न 

श्राक्यः । अद्या एतत्तटशा द्विताया दवा नास्तात्यवमह् नवाम । 

१क. ख. प्िविधारः। घ. ड. द्विता धरः । २. ड, 'दञ्रान्नघाः। 



२३४ भ्रीपत्सायणाचायेविरवचितमाष्यसमेतम्-- [५पशचमारण्यके- 

तदेवमृचो नव उयारूयाताः । अथ नव पुरीषपदानि व्याख्येयानि । तत प्रथमे 
पदमाह- 

एमा हचेषैवा हरा ३३, इति । 
५ इण् गतौ ” [अदा० ग० प१० ] इय्माद्धतरास्पु्वीनिष्पत्न एवशब्द 

आगमनवाची । हेऽ एवा हवं परथ समागच्छ । द्विरकतिः इुीश्ाऽऽदराषा । 
एकारस्य स्थाने प्युतिरिकारोत्तरा व्याकरणे विहिता । 

अनन्तराणि चत्वारि पदान्याह- 

एवा हेवैवा ही शनम् । एवा हेवैवा हि व्रिष्णारउ। 
एवा हेवेवा हि पृषरेन् । एवा हेवैवा हि देवा ३; इति । 

प्रथमपदवद्यास्येयम् । 
पष्ठ पदमाह- 

एवा हि शक्रो वशी हि शक्रो वशां अनु, इति। 
शुक्रः शक्तिमानिन्दर एवा हि, आगतः खलु । पच शक्रो वक्षी हि स्व 

व्नुवशीकारवान्वटु । तादशो देवो वर्शो अनु स्वस्य वरयान्यनमानाननुगरहातु । 
सप्तमं पदमाह- 

आ यो मन्याय मन्यत्र उपो मन्याय मन्यवे, इति। 

य इन्द्रो मन्याय मन्यते मन्तव्यमस्मद्धितं मन्नुपा यत्ते प्रमागच्छति प्त इन्द्रो 

मन्याय मन्तव्यमस्मद्धितं परन्यत्े मन्तुपुपों अस्मत्समीप एव तितु । 
अष्टम पदमाह- 

उपेहि विश्वध, इति । 
हे विश्वध विश्वस्य पाकेन््रोषेहयस्मत्समीपे प्रष्ुहि । 
नवमं पदरमाह- 

विदा मथवनिदोरेम् , इति ॥ 
इदेतरेयताह्यणारण्यककाण्दे चतुरथारण्यङे. प्रथमाध्याये 

प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 

इति बहवृचाह्यणारण्यककाण्डे चतुथारण्यके 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

इति वहवरृचत्राह्मणारण्यककाण्डे चतुथमारण्यकं 
समाप्तम् ॥ ४॥ 

॥., 

१क.ख.घ. ड. "वदिमः। रग. देव्य 



अध्या०१स०१] एेतरेयारण्यकरप् । २३५ 

हे पथव्न्धनतरचिन्द् चिद् वेत्थ सभ जानापि । अनोऽम्मद्धिनं बिद विद्धि 
जानीहि चित्तेऽवधारय । ॐ, अस्तु प्रेयाऽस्माकमिनि शेषः] तदिदं नवेर्या- 
कानामृचां पुरीपपदानां च प्रतिपादकं म्न्थनातं यथपि कर्मकाण्डे पठितुं युक्तं 
तथाऽप्यरण्य एवाध्येतत्यमित्ययिप्रे्य चतुथीरण्यकत्वेनात्र पठितम् । 

इति श्रीमत्प्ायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदारथपकाश रेतरेयारण्यकमाप्ये 
चतुथारण्यकरे प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 

वेदार्थस्य प्रकाद्ोन तमो हार्द निवारयन् । 
पुमथश्चतुरो देयाद्वियातीयमहशधरः ॥ १ ॥ 

4 (0 

इति भ्रीपत्सायणाचार्यविरयिते माधवीये वेदार्थपरकारे षहटचत्राद्य- 
णारण्यककाण्डभाष्ये चतुथारण्यक्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 

इति श्रीमहियातीर्थमहेश्वरापरावतारस्य वैदिकमागप्रवर्तकस्य 
श्रीवीरवुक्कमहाराजस्याऽऽज्ञापरिपारकेन सायणामात्येन 
विरचिते माधवीये वेदा्प्रकारा देतरेयारण्यककाण्डे 

चतुथमारण्यकं समाप्तम् ॥ ४ ॥ 

आदितः समष्टयः-( आर० ४ अध्या° १५ ख० ६१) 

१, 'वभबलव'। २के, ख. ग. विदा। ३क.ख. ग, विदा। 



अथ पञ्चममारण्यक्रम् । 

प्रथमोऽध्यायः) 

त्र प्रथमः खण्डः । 

वागीशाद्याः सुमनः सर्वा्थानामुपक्रमे । 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्त नमामि गजाननम् ॥ ! ॥ 

यस्य निःश्वतितं वेदा यो वेदम्योऽखिषं नमत् । 
निममे तमहं वन्दे विवातीयेमरेश्वरम् ॥ २ ॥ 
एतरेयत्राह्मणेऽत्ि काण्डमारण्यकामिधम् । 

महावतप्रयोगोऽम्मिनपश्चमरण्यकोदितः ॥ ३ ॥ 

त्रिविधं महात्रताए्यं कम, एकाहद्पं महानाम्त्यतवरयवहूपं भत्रावयवसूपं चेति । 
तस्य त्रिविधस्यापि होत्रप्रयोग वक्तमपक्रमते- 

परहात्रतस्य पथविशति सामिधेन्यः, इति । 
ननु प्रथमारण्यकेऽपि-- “अथ महात्रनमिन््रो वै वृत्रं हत्वा [एे० आ० १ अ० 

१० १] इलयादिना महात्रतप्रयोगोऽमिहितः, पञ्चमेऽपि तस्यैवाभिधाने पुनरुक्तिः 

स्यात् । नायं दोषः । मूत्रत्राहण्पेण तयेिमेदरात् । पञ्चमारण्यकमपिपरोक्तं मूत्रम् । 

प्रथमारण्यकरं त्वपोरुषेयं ब्राह्मणम् । अत एव तत्रापवादप्रपञ्चेन सहिता व्रिधयः 
श्रयन्ते । पञ्चमे तु न कोऽप्यथवादोऽसि । शालान्तरगताश्च मन्ना बहव उपटम्यन्ते। 
तस्मात् “ अथेतस्य समान्नायस्य ” [ श्रौ° सृ० अ० { ख० १] इलादिद्राद 
शाध्यायीवन् “ महाव्रतस्य पञ्चविशतिम् " इत्यादि पश्चमारण्यकं सत्रमवर । अरण्य 
एवेतदध्येयमित्यमिप्रत्याध्येतारेऽरण्यकाण्डेऽन्तमाव्याधीयते । एतस्मिन्पञ्चमारण्यके 
सूत्रकारेण विधीयमानं महात्रतास्यं कम गवामयने पत्रे समुन्नम् । अतर एराध्वयु- 

दातायाम्-- भातो वा एतत्सत्रमापन' इत्यारिके गवामगनप्रकरणे-“ देवानां वा 
अन्तं जम्मृषाम् " इत्यादिकेनानुवाकत्रथेण महाव्रतं समाम्नातम् । ननु तस्यामेव 
शाखायां प्रन्थान्तरे-“प्रनापतिः प्रजाः सृषएवा वृत्तोऽशयत्!" इत्यनुवाकेन तदान्ना- 
तमिति नेदाज्नायतां नाम तस्याप्यनुवाकरस्य गवामयनप्रकरणगतत्वात् । “नैवेतान्पहानि 

% अत्राऽऽरण्यकपदाथ एकदेशभनेऽप्मि्निदयस्यान्वयः । अयं च नातीव समन्नसः। 
तथाऽपि भाष्य एतदृशग्रयोगस्यापि सत्वात्कर्थोचदत्रापि सापुलम् । 

१६. इ, सत्यवः। २१. इ, णयो । ३. ड न चता 



[आर् ०५अध्या० ०१] पएेतरेयारण्यकम् । २३७ 

भवन्ति ' इत्यादिके गवामयनप्रातिपादर केऽनवाकपश्चके --“ प्रजापतिः प्रनाः पणवा 
इत्यायनुवाकः पञ्चमत्वेनाऽऽन्नतः । उद्रातृषेदेऽपि “ गावो वै" इत्यारभ्य समा- 
प्राते गवामयनप्रकरण--“ प्रजापतिः प्रजा असनत ” इत्यादिना महात्रताछ्यमेकम- 

ह्रा्नातम् । तच पत्रस्योपान्त्यमहः, उदयनीयास्यादनितिमादहः समनन्तरप्षमाति 
त्वात् । तथा चाऽऽपस्तम्बः-“ संतिष्ठते महात्रनम् › इत्यतदहः प्तमाप्यानन्तर्ं 

ग्याछ्यात उदयनीय इत्युदयनीयारूयं चरममहः प्रोवाच । तम्मात्सत्रे पमृत्पत्तस्य महात्र. 
तप्य वचनवलात्पत्राहदिरप्येकाहरूपेणाहीनगततेन च प्रथक्पयोगो मवति | यथा 
राजसूयोतन्नाया अेवचनायृथगपि प्रयोगः, यथा वा रानपयोत्पन्नानां चातुमीस्या- 
नाम् “ अत्स्यै ह वै चातुमीस्ययाजिनः मृद्रनं मवति ” हूनिवचनेन परृथक्प्रयोग्त- 
रत् । एक्राहत्वपकष स्वातच्यम् । अहीनत्वपक्चे न पोण्डरीकनान्न एकादशरत्रस्येदं 
द शाममहभेवति । तथा चाऽऽपस्तंम्बः--“अेपामम्यपाय पन्चाहश्चत्वारस्छन्दोगा 
महानतं विश्वनित्वृष्ठोऽतिरात्रः " इति पोण्डरीकाहःकृपिमुक्तवान् । अय पुत्र पमु. 
त्पन्ने महात्तं प्रकृतिः । एकाहरूपमहीनषपं च विकतिः । अतः यत्रगतस्य महत्र- 

तस्य प्राधान्येन प्रयोग इहोपरिद्यते । ननु तस्यापि महाव्रतस्य परमरयाऽगिषटोम- 
विकरुतितेन सोमयागरूपतम्, सोमयागे च स्लोत्रशखादिवत्पामिपेनीनाः क्त्वा - 

मावात् “ पश्विंशाति सामिधेन्यः '› इति विधानमयुक्तमिति चेत् | नायं दोषः । 
सामस्य पताभिपरन्यपे्नाराहिलऽपि तदङ्गमूनस्य पवनीयंपशो्तदपेकषत्वात् ¢“ जनथ- 
कंयात्तङ्गप ” [म० सू० अ०दपा० १ प° {१८ अथि० ९] इति न्यायेन 
प्रथानेनान्वयरहित॑तेऽपि तद ज्गान्वयोपपत्तः । अतोऽङ्गद्रारा सामिधेनीनां महात्रतपतव- 
न्धान्महात्रतस्येति सतचन्धवाचिनीं पष्ठी यज्यते । पञ्चविंशतिमिति द्वितीया प्रथमात्वेन 
परणतम्या । सापधन्याभधा ऋचः पञ्चठरशतिमस्यका इत्यथ पसम्यागन्यते 

जतराल्यतेऽभ्चियामिक्रग्मस्ताः सामिधेन्यः । तथाचोक्तम्-“ ऋक्तामिधेनी धाय्या च 
या स्यादथिप्तमिन्धने " [अम० कोठ त व° छ०° २९] इतिं । पतवनीयस्य पशं 

प्रोक्षणादध्वमध्वर्युणा प्रेषितो होता पामिथेनीरनव्रयात् । तथाचाऽऽपस्तम्ब आह- 
त र 

«८ उपरिष्टादधस्तात्सवेतश्च प्रोक्ष्य वेद् निधाय सामेधेनाम्यः प्रतिपद्यते '' इति । 

ताप सामिधेनीप पञ्चविशतिप्तष्यापरणप्रकरार् दशयति-- 
क, 0, 

एकविश्रतां प्रागपत्तमायाः सामिधाऽपरापिति चतस्तः; ३0 । 

समिधाऽगनिम्०--ऋ° सं म० ८ सू० ४४ ० १ 

यैः 3) 

१ग. शन्न सत्र" ।२ख.ग.घध. ड. स्तम्बांयेके ।३क.ख. ड, भ्यापायःप ।४ग. 

घ. सत्रागः। ५ख.ग. ड. यप्तीत्रस्यतद ।६ग ततः । ७ ग बन्धिवाः । ८ ग, 

क्षर । ९ ट. (तिपाय' । 



२३८ श्रीमत्सारणाचायेविरवितमाष्यसमेत्-- [५प्चमारण्यके- 

मूखपरकृतो ददीपूर्णमातिष्टौ ^ प्रवो वाजाः ” [क्र सं०म०पू० २७ 
त° १1 इलयाद्या ऋच एकादशपंस्याक्राः सामिषेनीख्पाः शाखान्तर एकसिमश्विद- 
नुव के प्मान्नाताः । बद्टचानां तु तत्र तत्राऽऽम्नताः । ताप्तामेकाद्शानां मध्य 
५ त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम् " इति वचनानुपारेणाऽऽत्तौ पत्यां पश्चदश पप- 
दन्ते । ताश्वातिदेशषपरम्परया गवामयनगते विपुवन्नामके मध्यमेऽदहि सवनीयपरो 
प्राप्ताः । ताप्तां पञ्चदशानां मध्ये “ समिध्यमानो अध्वर ” [ ऋ० पते० म०३ प् 
२७ ऋ० ४ ] “ प्मिद्धो अग्र आहूत " [ऋ०° स म० ९ घूर २८ऋ० ९] 
इल्यनयोक्रीचोरन्तराठे “ प्रथुपाजा अम्लः " [ ऋ० सं० मण ३ प्० २७ ऋ० 
९ ] इ्यारिकाः षदृचः प्रेपणीयाः। तथा चाऽऽश्लायन आह--ए्भुपाना अमत्य 
इति षडधाध्याः प्ामिथेनीनाम्' इति । सेयमेकविंशतिविुवदहगता महातने चोदकेन 
पराप्ता । तस्यामेकरवंशतौ येयमुपोत्तमा--्मिद्धो अग्न आहुत!" इयवंरूपा तस्याः 
परम् “पमिधाऽयि दुवस्यत [ऋ० सं० म० ८ सू० ४४ ऋ० १] इ्या्याश्चतत्त 

ऋचः प्रतपणीयाः । तथा च पति पञ्चविंरातिपत्या पृते । 

ता एताः प्तामिषेन्यां यस्य प्शारङ्ग तामेम दरयाते- 

वे्कमंण ऋषभ उपालम्भनीय उपांशु, इति । 

विश्वकृ्मा देवता यस्यापो वैशवक्मेण ऋषमः समर्थं उप प्रमीप आलम्भ 
नीयः । एेनरेयिणामयं पदः समुच्चीयते । इतरशाछिनां तु विकर्षः । तदेताः सामि 
धेम्यो न मन्ति । पप्तदेषटिपशाधानमिति सप्तदशेव सामिवेन्यो मवन्ति । तस्षि- 
सपशो याज्यादिमन्रा उपांशु यथा भवाति तथा प्रयोक्तव्याः । उपाशुरूपम्यो- 
चरणस्य लक्षणं प्रातिकशाख्येऽभिहितम्-“ करणवदरठदं मनःप्रयागमुपां्ु " 

इति । करणवरोषठम्यापारयुक्तं न तु मनःप्रयोगमात्रम् । तच पररश्रवणादरन्दम् । 

अतः प्रातःसवने होतुः शच दशेयति- 

आञ्यप्रउगे विश्वजितः, इति । 

यदेतदाज्यनामकं प्रातःप्वने होतुः शन्ञं यच्च प्रउगनामक़्ं तदुमयं विश्वजि- 
न्नाम्न एकाहादम्मिन्महात्रतेऽतिरिरेत् । स च विश्चजिदास्य एकहोऽगनिष्टोमख 
विकृतिः । अग्निष्टोमे हतुग्रहभक्षणादृष्वं हेता निवित्पदरान्ुच्वायं (प्र वो देवाय 
[ ऋण तं म० ३ सु० १६० १] दत्यादिकमाञ्यनामकं शक्रं शपेत् । 

१ ग. "पुवाद' । २ क. ख. ध. इ. "मणः । तस्मिः । ३ क. ख, भवति 1४ क, 
-दाच्दममनः'। ५ग. कादादन्नि'। 



जध्या०१ख०१] एतरयारण्यकरम् । २३९ 

तथा चाऽऽश्वलायन आह - “उत्तमेन पदेन प्र गो देवयेत्याज्यमुपसननुयात्'” इति । 

वेशवदेवग्रहणादूष्वम्--“वायुपरेगाः? इत्यादिकं प्रगनामकं शच शपेत् । तदप्या- 
श्वटायनेनोक्तम्--“वायुरग्रगा यजनप्रीरिति सप्तानां पुरोरुचं त्यस्तस्या उपरिष्टा- 
चं तच शंसेद्रायवायाहि द्रोतेति सप्त तचा द्वितीयां प्र जिः" इति। ता 

शस्यं विश्वजिति चोदकेन प्रा्तम् । तत्र॒ तदाज्यमपोदयान्यदाञ्यं सूत्रेण विहि 
तम्--“विश्वनितोऽग्ि नर इत्याज्यम्'' इति । प्रउगं तु प्राकृतमेव । तदिदं रिश्वजि- 
दरतमुमयं महात्रने शं सनीयम् । 

भेत्रावरुणादीनां शख्विहेषान्दरयति- 
दाजाश्वतु्वि्ात् ) इति । 

मेत्रावरणो ब्राह्मणाच्छस्यच्छावाकश्चति त्रयो होत्रकामैः शंसनीयाः श्वि. 
शेपा होत्रास्त(सेशेत्र चुर्विशत्ा(ना)मकदिकाहादतिरेषटव्याः । मृद्प्रकृनौ वभि 
्टोमे भेत्रावरुणस्य “आ नो मितरावहणा" [ ऋण पं० म० ६ प्रु ६२ करुण 
१६१ ] इत्यारिकं शक्रम् । ब्राह्मणाच्छपिनस्नु “जायाहि पुमा हि ते" [ ऋ9 
प० म० ८ प° १७ ० १ ] इयादिकं शखम् , अच्छावाकस्य "इन्द्रा आग. 

तम्" [ ° सै०म०र३मू० १२० १] इत्यादिकम् । चतुर्वरो तु तनि 
त्रीण्यपोद्यान्यानि विहितानि- “ता नः शक्तं पार्थिवस्य [ऋनपते०म० ९पर्०६८ 
त° ३] इत्यादिकं मैत्रावरुणस्य । ('पुरूपकृलनुमूनये" [ ऋ° प म० १ पू० ४ 

° १ ] इत्यादिकं व्राह्मणच्छपतिनः, “आ प्रु ते पिन्वत श्रियम्" [ ऋ०° प्त० 
म० ८ मू० ७२ ऋ० १३] इयच्छवाकस्य । त एने शाल्ञविरेषा हतरशब्दामि- 
धेया महात्रते पठनीयाः | 

अथ चनुत्रिशास्यदेकाहादप्यपिकं विरोषं महात्रो ददयति- 
ईद्यन्तीरपस्युव इति च व्राह्मणाच्छस्यावपेत प्रातःसवने 
तीव्रस्याभिवयसो अस्य पाहीति माध्यंदिनः, इति । 

अत्र प्रातःसवने प एव ब्राह्मणाच्छंपी पूर्वक्तम् 'पुरूपक्तनुम्'' इत्यादिकं 
पठित्वा पश्वात् “द्कयन्तीः" [ ऋण प° म० १० पृ० १९३ ऋ० १] इला 
दिकमपि पश्चर्चपरावपेत । तथा माध्यंदिने सवने पत एव ब्राह्मणच्छंपी चतुिशा- 
दतिदेशेन परप्तम् “आ नां विश्वा पुहभ्यः [ ऋण प° म० ८ प° ९० इण 
१ ] इत्यादिकं पठित्वा पश्चात् "'तीतव्रस्याभिवयसः'' [ ऋण सं० म० १० सु 
=+--------- 

डयन्तारपस्युवः० -ऋ० प्त म० {० पू० १९३ ऋ० १। तत्रस्याम- 

वयप्तः०-ऋ० सं०मण० १० सू° {६ ऋ० १] 

१क, से, इ, सेत्रे । २ ड, पटितम् । 



२४० श्रीपत्सायणाचायंतरिरयितमाष्यसमेतम् । [५पञ्चमारण्यके- 

१६० ऋ० ! ] इलयादिकं पञ्चच पठेत् । अत्रोमयत्र सृक्तप्रतीकामिप्रायेण पन्च. 
समिति कैश्चिद्यास्यातम् । अन्ये तु “कचे पादग्रहण" इतिपरिभाषानुपरिणेकेका- 
मचं पठेदिति व्याचक्षते । 

असिमननेव शने ब्राह्मणान्तरानप्तारेण कंचिद्विशेषं दशयति 
क वै) 

0 

विक्हुकषु माहषा यत्राशशिरापाते स्तातरय एन्द्र 

याह्यप नः परावत इन्द्राय टि ब्रारस॒रं अन- 
प्रत प्रोष्वस्मे परोरथमिदयतोऽनुरूपः, इति । 

सोत्रभवन्धी स्तोतरियस्तृनः । "एकं साम तृचे क्रियते सतोत्रियम् "” इति साम. 
गेराक्नानाततचस्य सोत्रियत्वम्। त्रिकदुकेषु” [ऋ० प०म० २ प° २२ऋ०१] 
इत्यादिकस्तचः शखम्याऽऽदौ प्रयोक्तव्यः | अनु पश्वाद्रुप्यते पठ्यत इति द्वितीयोऽ- 

नुरूपस्तचः । तम्मिन् ““ एन्द्र याहे "” [ ऋ० सं म० १ पूण {३० ऋ १] 
इत्यत्रप्रथमा । इन्द्राय हि द्याः [ ऋण पर म० १० म॒० {२७ ऋ० १] 

इति द्वितीया । “ प्राप्वम्भे !' [ ० पं०म० १० प १३३ ऋ० १ ] इति 

तूतीया । तवेतो द्वौ तृचो शच्रम्याऽऽदौ पटेरिलभः। 
4 
[> 

अय माध्यंदिने स॒त्रे हनः राखे मसतनीये त्रिदापं दरायति-- 

चतर्विशान्परुत्वतीयस्याऽऽतानोऽसन्प॒ म॒ जरितः 
साभिवेगः पिवा सोममभि ययुग्रतदैः कया शुभा 
सव्रयसः सनीखा मर्यो ददर दरपभो रणाय, इति । 

त्रिषु मरुतवतरीयग्रहेपु मध्ये नृनीयम्य होमात्प्वं पठनीयं मरुत्वतीयं शचं तचयनम्- 
लप्रकृतौ “अ त्वा रथम्, [ऋ० सं म० ८ मृ० ६८ ऋं १] इत्यादिकं तस्य 

विश्चजित्यतिदिष्टम्य सन्त्यन्ये विरषाम्न॑विशेपेः पह तन्मरुत्वतीयं महात्रतेऽतिरएट- 

त्रिकटुकपु ०-ऋ० पण म० २ पृ० २२३० १।९न्द्रयाहि०-ऋ० प॒ 
म० १ प° १३० ऋ० १ दृन्द्रायहि चोः०-ऋ० पे०म० ! सू० १६१ 
ऋ० १ । प्रोप्वसमे पुरो ०--ऋ० सं० म० १० सृ० १३३ ऋ० १ जप्ततपुमे 

जरितिः०--कऋ० पं म० १० पू० २७ ऋ० १ । फिवा सोमममि०-ऋः 
० म०६ पण १७ ऋ० {| कया नुमा पवयप्तः-ऋ० प° म० १ प् 
१६९ ऋ० १ । मर्त्वो नदर वृषभः०-क्रु० प° म० ३ पृ० ४७ ऋ०१। 

१क.ख. न्ये त्वच । ग. न्येव तृचं । घ. न्ये तृचं । २क. ख. न्धी रचः स्तोत्रियः 
ए । ३ घ, ट, 'दिनिस' । 



अध्या० {स ०१] पेतरेयारण्यकमू । २४१ 

ज्यम् । तस्य चातिदि्टस्य मरुत्वतीयस्य चूर्विशलनाऽऽ(९)प्यितान्मलतीयारातानः 
पुनरपि विस्तारो मवति । तस्मिनििस्तरे प्रथमम् “अपम मे जसि [ ऋणपभ्मण 
१० सू० २७ ॐ० १ ] इयेकं सक्तम् । “पिव सोममभि यम्" [ ऋण त° म 
६० १८ ऋ० १] ङि द्वितीयम् । “ कयाज्ुमा ” [ क्रु° पैर म० १ पू 
१६९ ऋ० १ ] इति तृतीयम् । “मर्ौँ इन्द्र" [ ऋर्पे०म०३्०४०क्र०१ ] 
५ ¢ ह @ = भ 

द्यति चतुथम् । सोऽयमधिक्रो विस्तारः । 

तत ऊर प्रा्तेनैव पूक्तेन शक्ञस्य समाति दरीयति-- 
जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति मरुत्वतीयम्, इति । 

यमा प्रकृतौ "जनिष्ठाः" [ ऋण पतै म० १० म्० ७६ ऋ० १ ] इत्यनेन 
सृक्तेन शच पमापितं तथाऽत्रापि तेनेव मरुत्वतीयं रां समापनीयम् । 

तत्मपिर्वं होतृकतकं होमं विधत्ते- 

संस्थिते मरुत्वतीये होता पिसंस्थितसंचरेण निष्करम्याऽऽ- 
प्रीध्रीये तिद्ध आन्याहुतीरजुहोलयोदुम्बरेण सुप्रेण, इति । 

# (प [ष ०. [| च 9 (१५ [ 

संस्थिते पमापे । सम्यक्रचरन्पयननेति संचरो मागः। सच द्विविधः, संस्यितपत- 
चरो व्िपम्थितक्तचरशवेति । पवने पपात पदप: पथिमद्वारेण निर्गच्छति सोऽयं 

4 [| ् क 0 ् 9 9 [| ४, 

संस्थितसंचरः । अपरमपि तु प्राद्ररेण [ निगच्छति ] सोऽयं विपस्थितपंवरः । तेन 
निष्क्रम्योःद्मुषो गत्वाऽऽगप्रीघ्रीये षिष्ण्ये जुहुयात् । 

तत्र प्रयमाहूतेमेन्रमाह- 

अनु मापिन्धो अनु मां बृहस्पतिरनु सोमा अनु वाग्देव्या्वीत् । 
अनु मां मित्रावरुणाविहाव्तामतु यवापृथिषी पहुती, इति । 

इन्द्रो देव दृह कर्मणि मामनुगम्याऽऽवीत् अवतु । एवं बृहस्पतिसोपसर. 

स्तीमितरावरुणद्ावरापृथिग्यो मामवन्तु । पुषहूतौ '^तरेतसिमनिमत्रावरुणयोविशेष- 
णम् । यद्रा टिङ्गम्यत्ययेन चवप्रधिव्योर्विरोषणम् । 

्वितीयाहतेभन्रमाह-- 
आदिलया मा विश्वे अवन्तु देवाः सप्त राजानो 
य उदाभिषिक्ताः। वायुः पषा वरुणः सोमा 
अभ्रिः सूर्यो नक्षत्रेरयत्विह माऽतु, इति ॥ 

जनिष्ठा उग्रः०-ऋण सं म० १० सू० ७३ ० १। 

# एतास्मन्मच्नाक्तदवतात्तमर 



२४२ ्रीपत्सायणाचायेविरवितमाप्यपतमेतम्-- [पपश्मारण्यके- 

अदितिः पुत्रा आदिलयास्ते चष्टसंस्याकाः । “अष्टौ पुत्राप्तो अदितिः" [ऋश०प्त० 
मृ० १० पू० ७२ ० ८] [तै आ० प्र {अ० १३ ] इति श्रुत्यन्तरात् । 
तदनुक्रमणं च ततरैवाऽऽप्नायते -- “ताननुक्रमिप्यामः । मित्रश्च वरुणश्च | धता 
चायमा च । अभ्राश्च मगश्च । इन्द्रश्च विवघासेलयेते” [ तै०्आश्प्र०१अ०१३] 
इति । त एवं विश्वे सर्वेऽपि देवा मामवन्तु । य उदये चन्ये दुलोकप्रकाशनाथ- 
मभिषिक्ताः सप्रघस्याका आरोगादिनामका राजानः सनि तेऽपि मामवन्तु | 
आरोगारयोऽपि श्रुलन्तरे प्मान्नाताः-- “आगो भ्राजः पररः पतङ्गः । खणो 
उयोतिषीमाचिमापः । ते अस्ते सरवै द्विवमातपन्तिः' [त° आ० प्र० १अ०७] 
इति । तथा वायुरिह कमणि मामनुगम्यावनु । एवं पुषाद्विप्वपि योजनीयम् " 

त याह्तमन्रमाह- 

पितरो मा विश्वमिदं च मन॑ पृश्चिपातरो परतः स्वर्काः 
ये अग्निजिहा उत वा यजन्रासतेना दैवाः सहवाः शमे यच्छतति, इति | 

ये पितरोऽभ्िप्वात्तादयस्ते मामवरन्त्विति शेपः । न वेवं मामेव, किं चिदं 

विष्वं प्राणिजातं चावन्त् । परक्निमाता यषां महतां ते प्रभनिमातरः | तथा च मारत 

मुक्त समास्नतम्--'ष्रषः पुत्रा उपमापा रभिष्ठाः [ऋ० ० म० ९ पू० ९८ 

ऋ० ९ ] इति । तथा व्राह्मणान्तरम्--^ एृभिथं वेषं यशा मरतो हृताः "” (2) 
इति । ए्िरगोमृतिदेवता । तदप्यन्यत्राऽऽप्नानम्--“ अङ्गिरपो वै पत्रमाप्त | 
तेषां एश्िवमभुगापीत् '' इनि । ने च मरुतः सकाः सुष्ैनीयाः । ते हि प्रियंगु 
चकरादिमिस्च्यन्ते । परशये दुगे प्रेयेगवं चरं ` नितैषेन्मसब्यः ' इति श्रुतेः । तादश्चा 

| 

मनो मामवन्तु । अञ्चिरेव जिह येषां तेऽप्रिनिहाः । अञ्चो हनं हविभ॑क्षयन्तील्थैः। 
तादृशा दषा ये सनि । उन वाऽपि च्यथः । यजत्रा यजनीयाः पीठादो मन्धपु- 

प्पादिभिरम्यचनीयाः । समरित नत्रयं मन्षयनि, तादशाश्च ये सन्ति । उभयविधा 
अपि देवा अन्यत्र म्पषटमास्नायनते-“ टूनद्रा वरा अन्य देवा अहुनाद्रोऽन्ये " इति । 

तादृशा देवा युयं स्वाः मुविनाऽऽदवातुं शक्याः सन्तो नोऽम्मम्यं शप सुखं 
यच्छत् । इतिश्दो मन्नत्रयप्तमाप्त्यथः | 

७ 9 (@ क 

होमान्तरं विधत्ते- 
@ = ¢ (> ] ¢ ® © 

दक्षिणे माजा्ीये दश्च सखच्युत्तमां चतुग्रदीतं पत 
मवद्ायोत्तरताऽग्ररुपनिधाय विहरणपरभृति पध्यं 

१क.स.ध. इ. णवतेवि।रेक.खन्तु।उ'*।३ ध. श्चितरत्रेप। ४ ङ. ्येवेष। 
५क्. ख, पप्रशो।६ ग, तोद्रातिपि। जग. (न्ति । त उ" । 



अध्या०{ख०१] पेतरेयारण्यक्रम् । २४३ 

दिने माजालीयो जागरितो भवति तस्िन्परिविते 
स॒हाते प्राद्र वदरद्रार वा प्रागुदरग्रारं बा)इति। 

पदोहत्रिधोनयेभ ध याञ्व दतणात्तरायतः ततचरसस्यात्तरमाग यथाऽञ्ञ्वत्राया 
$, भ 

धिष्ण्यस्तथा दक्तिणमागे माजादीयनामको िप्ण्यः | तस्िन्दक्पस्याकरा जज्य- 
हुतीनुहोतीलनुवतेते । तत्रायं प्रयोगध्रकारः । उत्तमां दशमामाहुतिमृदिश्य खचि 
नुहां चतग्रहीतमान्यं प्रथममबदाय तदाञ्यविशिष्टां तां सच मार्नाहीयस्याप्नरुत्त- 
रागे स्थापयित्वा दश्माहूतेः पूव॑भाव्िनीनैवाऽऽहूतीः सवेण तृस्मिन्मार्ाहीये 
जुहुयात् । स च माजीीयः परिवृतः परितः कटादिमिराच्छादितो भवति । तत्र 
हामाथ.प्रेशद्रारं प्राच्यीमदीच्यामेशान्यां वेति जेधा विकलितम् | यचप्येतद्धोम 

® = 

कालातपृवे माजादीये विहतप्याेश्िरकाष्टं प्यवधानमस्ि तथाऽपि माध्यंदिने पवने 

विहरणकाट्मारम्य माजाद्ीयथिप्ण्यगतोऽभ्नियथा न शाम्थति तथा जागरितः काष्ठ- 
र्षेपेण एनः पुनः प्रजाहितो भवति । 

पिन्हामे प्रथममन्रमाह- 

अश्निरवानाध्रष्यः पृयवाव सुषदा मृयासम् } इन । 

यथाऽग्रस्तात्रत्वान्ने केनापि तिरस्कतु रक्य एवमहमप्यतरस्काया भयासम । 
यथा च पृथिवीं सृष्ठ स्थेयणावतिष्ठन एवमहमपि भूयासम् । शमनं सदोऽवस्यानं 
यस्य मम सोऽहं सुषदा, 

द्वितीय मन्रमाह-- 

अन्तरिप्षपिवानाप्यं द्यौरिवानाध््यो भूयासम् , इति । 
यथाऽन्तरि्षं प।दचारिणा विरोधिना शत्रुणा प्रष्ठ न रत्य यथा च बदोको 

मानुषेण शत्रुणा तिरस्कतुमरकय ए्रमहमपि राबुभिरपर्तोऽनाधयप्यश्च मुयाप्तम् । 
तृतीयं मनच्रमाह- 

सयं इवाप्रतिधष्यशचन्द्रमा इव पुनभृभयासम् , इति । 
यथा सथः स्वस्मादप्यधिकस्य तेजसिनः प्रतिकूट्स्यामावादतिरस्करयो यथावा 

चन्द्रमाः कृष्णपक्षे क्षणोऽपि शङ्कप्च पनः प्रादुभवति एवमहमपि तैरतिरस्कायं एव 
भूयासम् । केनापि निमित्तेन कदाचित््त्यपि तिरस्कारे ततरिहरेण पुनरप्यूनित 
भूयासम् । 

१ग.घ. ड. पिष्णियस्त। २ क.ख.ध. इ, लीयोधिः'। ३. घ. ड, पिष्णियः। 
४ग. आहु ।५ग. घ. ड. तीर्होतियः। ६ध. ड. च्यामीरा।७ग. ध. ड. `कीये पिष्णये 
गः ।८कृ. ख. स्करारोय। 



२४४ ्रीमत्सायणाचायेविरचितमाष्यसमेतम्-- ([१परमारण्यके- 

चतुथ मच्रमाह- 
मन इवाप वायुरिव श्चोकभूभैयासम् , इति 

यथा प्रन उत्तरोत्तरममिवृद्धिकाद््या प्रयतमानं सत्तत्तत्फश््रप्त्या नृननं रूपं 
प्रतिपद्यते, एवमहमप्यत्तरोत्तराभिवरद्या नूतनो भूयासम्। शोकः पवः । यथा 

वायुरापादादिमापे समुद्रतीरािदेशे वा खयमुत्तरोत्तरामभिवृद्या संबरूपो मवति, 
एवमहमपि पुत्रपोत्रादि्रह्पेणोत्न्नो भूयासम् । 

पञ्चम मन््रमाह- 

अहरिव स्वं रात्रिरिव प्रिया भूयासम् , इति । 
अह्यथा प्रकारेनान्धकारं निवत्यं॑वाणिन्यपतेवादिना स्वं घने पादयति, एव- 

महमपि धनपतपादको भ्रयासम् । यथा च रात्रिविश्रामारिमुखहेनुतया भिया, ए- 
महमपि सवेषां प्रियो भूयासम् । 

षष्ठं मनच्रमाह- 

गाव इव पुनथुवो मिधुनमितर मरीचयो भूयासम्, इति । 
यथा गाः संवत्सरे संवत्सरे वत्परूपेण पुनरुत्यत्तिमत्य एवमहमपि पुत्रादिख्पेण 

एनः पुनभृयासम्। यथा चोमामहेशवरलकषमीनारायणाद्िमिथुनं तेजस्तेन प्रसिद्धमव- 
महमपि मरीचयो मरीचिमस्तिजस्वी भूयासम् । 

सप्तमं मनच्रमाह- 

आप इवे रस आपधय इव रूपं मरयासमू, इति । 
आपो यथा रपकत्य एवमहं रसो मधूराम्ददिरतपपननो प्रयासम् । ओपधयो 

यथा पक्राः सतया रमणीयस्पयुक्ता दरयन्त, एव्रमहमपि रूपं पृषटिकान्ारिरमणी- 
यहूपयुक्तो मृयाप्तम् । 

अष्टमं मनच्रमाह- 

अन्नमत्र वियु यज्ञ ह्व परभूभयासम् › इति । 
अन्ने यथा भक्ष्यमोञ्यलृल्यचोप्यद्पेण विविधं भवति, एप्रमहमपि विभुभरनविद्या- 

सेप्या विविधो भूयासम् । यथा यज्ञो ज्योतिष्टोमादिः खगादिफरपरदानि स्तमधं 
एवमहमपि पथः पूतरपातभूत्यादिषोपणे समर्यो भूयासम् । 

नवम् मन्रमाह- 

व्रह्यव लाके क्त्रमिव श्रियां भूयासम् , इति । 
यथा ब्रह्म ब्राह्मणो लोके शरष्ठ॒एप्रमहमीप श्रेष्ठो मृयाप्तम् । यथा क्षत्रं राज्य 

गजाश्वदिभियामथिपतिः, एवमहमपि सवततेपदामभरिपतिभूयासम् । 



अध्या० {स ०१] पेतरेयारण्यक्रम् २४५ 

अथ द्यावे चतुर्यृहीतेनाऽऽग्येन हेतु्न्रस्य प्रतीकं द्यति- 
यदग्र एपा समितिभेवातीति, इति । 

सोऽयं मन्रः संहिताग्रनथे द्रव्य: । इतिशब्दो दशाहुतिमन्र्माप्त्यधरः। 
असिन्दश्षमे मनर शाान्तरगतस्य पाटस्यानुपदेयतां ददीयति- 

अत्र विभजाथ वयेति जीण्यनन्तरृचम् › इति । 
¢“ यदग्न एषा " [ऋ० ० म० १० प्० ११ ऋ०८ ] इत्यस्यामृचि त्रीणि 

पदानि शासान्तरेऽन्यथा पठितानि । तान्यनन्वुचमृगनुपारीणि न भवन्नि । कानि 
तानि पदरानील्याशङ्कय प्रदरयन्ते--अत्रेत्येकं व्रिभजायेति द्वितीयं बीति तृतीयम् । 
तप्यामि ८ रत्ना च यद्विमनाति स्वथवः ” इनि तृतीयः पादः) तस्य चायमर्थः-- 
हे स्वधावोऽननवत्न्े रत्ना च यद्र्नान्यपि यानि व्रिमनापि परथक्रोषीति । तम्मिन्पदरे 
रत्नानामनुवादयोतनाय यच्छन्दो पेक्षितः । अप्नरेकस्य संबोध्यमानलाद्विमनामी- 
तयेकवचनमपेक्ितम्, अतस्तदुमयमरगनुमारि । शाखान्तरे तु तदुमयं परितयज्यात्र विभ- 
जायेति पदद्वयं पठिनम् । तद्रयमृगनुमारि न मवति, यथोक्तानुवादामावात् , वहूवच- 
नानिवततवाच । तथा चतुथपाद एवमाप्नाये--“ मागं नो अत्र वसुमन्तं #ततात् " 
इति । तस्यायमथः--हेऽप्नेऽत्रस्मिन्कर्मणि नोऽस्माकं वसुमन्तं मागं बहुधनोपेतं मागं 
वीताद्विरेपेण प्राप्हि सेषादयेति । तस्मिन्नपि पदे शाखान्तरीया वीथेति पठन्ति, 
तदपि पू्ववदयुक्तम् । सन्ति हि भेतदे तत्र तत्र शाखाम्तरपाठदृषणानि उदनि । 
तथादि-“ बृहस्पतिर्नो हविष वृधातु '” इत्यप्मिन्मन्र इविषा विधेरिति शाखान्तर 
पाटः । प्र च यन्ञेनेप्फस्येन दुष्ट इत्यभिप्रेत्य ब्राह्मणे माम्नायते `'्यदरयाद्विषे- 
रिति यन्ञस्थाणुमृच्छेद्वृषाचिलयाह य्ञस्थाणुपेव परिवृणक्ति '' इति । एवं “ यदत्र 

यौततृपावपने " इतयादिकमुदाहार्थम् | 
माजीीयहोमादृष्वेमुपस्यानं विषत्ते-- 

अत्र तिष्ठमादिलयुपतिषएते परथाव्ते प्दक्षिणपादत्य- 
तेशैवास्वाहाकाररे्ेवार इदं मूर इदं मधु । इमं 
ती्रसतं पिा३े इदं पूर इदं मध्विति च, इति। 

अत्र माजाहीयैस्य सर्मीपे तिष््रालख आदिलमपुपतिष्ठेत । यदा त्वादियः 
पश्चिमायां दिशि पयतरृत्तस्तदा खयमपि प्रदक्षिणं यथा मवति तथा पयाय पशच- 

यद्म्र एषा०-ऋ० ० म० १०० ११० <| 

१क. ख. न्तरे वी'। २ ग. “यात्सतलाव। ३ ड. स्सृयाव' । ४ के, ख. घ, ड, नेया" । 
५ग. घ्. ड. "यतु । 



२४६ श्रीपत्सायणाचायतरिरवितमाप्यसमेतम्-- [९पञ्चमारण्यरे- 

मामिमुख एः पूर्वोक्तैः “ अभ्निखिनाधप्यः ” इलयादिमिरशमिमेनरेहोमार्भापादित- 
स्वाहयाकाररदितैरुपतिषेत । प्राङ्मुलोपस्यानेऽप्येत एव मन्ना: । वक्ष्यमाणमन्नान्त- 
रेण पह पमुच्चयाथेश्चकारः । तच्च मच्रान्तरम्--“ एडयेव " इत्यादिकम् । हे आरि. 
दठेतरास्मान्भति सेथेवाऽऽगच्छ । दृरादाहानार्थी परुतिः । आगमनप्रयोजनमुच्यते-- 

। + | ^> इदमस्मामिदींयमानं हविभधु मधुरम् । पुतिद्विरक्तिशेयुमयमादरा्थम् । तदेव हविः 
पुनर्िशेपाकरेण नि्दिरयते--इमं पुरतो वतमानं तीत्रसुतं तीत्रेण बहुमन्रमृक्तप्रयो- 
गेणामिषुतं सोमर पि । एतिः पएतरवक्रयावृक्तिशत्येतरयन्तमादरार्थम् । इति. 
शढरो मच्रपमाप्त्यथेः । चराब्दः पू्वमन्रेः परह पमुच्चयाथैः | 

आदित्योपस्थानादुध्वं दापरीविषयं परषं विषत्ते- 
प्या; संशचासि पणेकुम्भास्तिस्तोऽवमाः षटुत्तमाः) इति । ` 

वक्ष्यमाणकरमाथं या दास्यः प्रेषणीयास्ता दाः प्रपयेत् । ताश्च दास्य उदकपुणं - 
कुम्भयुक्ता भवन्ति । ताप्तां दाप्तीनां तित्वमधमः पक्षः । पटप॑स्येोत्तमः पक्षः | 

ताप्तां प्रेषण मनच्रमाह-- 

दपं धिष्ण्यमुदक्ुभम च त्रिः प्रदक्षिण परिः 
व्रनाथ दक्षिणः पाणिमिदक्षिणानृष्टनाध्राना 
पवा इदं मधूरे इदं मधिति वदत्यः। 

इत्यतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे पश्चमारण्यकर प्रथमाध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 

अथ द्वितीयः खण्डः । 

उपाकृते स्तोत्र धं निनयाथातोत्तरे 
च माजालीये शेपमन्तरवेदि, इति । 

हे दास्य इमं माजाटीयास्यं धिष्ण्यं तत्र स्थापितमेकमुदङम्भं च जिवारं प्रद 
क्षिणी कुरन । करं कृत्यः, प्रदक्षिणीकरणकरष्ठे सखखरिरस्यव्थितानुदकरम्मान्वाम- 
हसैरवष्टम्य दक्षिणः पाणिभिः खकीयानृरूस्ताडयन्त्यः । पनरपि क्रि कुर्वत्यः, 
तस्मिन्काह एदील्यादिमन्नमागं वदल्यः पठन्यः । अगं च मागो होतुरादित्योपस्थने 
व्यास्यातः । अयं चोक्तो मन्रार्रूपः प्रयोगस्तैत्तिरीयैरविस्पटमास्रातः--“उदकृम्मा- 
नविनिषाय दास्ये मानीीयं परिनृत्यनि पो नित्ैतीरिदं मधु गायन्त्यः” इति ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्प्रकाश रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
मापये पञ्चमारण्यकरे प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 

१क.ख. मा{या। २क, ख. ्रन्तीरि। 



अध्या० {त ०] एतरेपारण्यकम् । २४७ 
। 

हे दास्यो गूयमेतावत्कृत्वा तत उघ्वमध्वर्युणा पामगान्य्रति स्तोत्रेऽनुत्ापति पतति 
खशक्रुम्मसितमुदकं धा परिमञ्य प्रदशत्रये पञ्चत । अयं दक्षिणो माजीछीय एकः 
परदेशः । उत्तरो मानीयो द्वितीयः प्र्रैशः । उत्तरमाजाटीयो नामाऽऽन्नीधीयो 
धिप्ण्यः | तत्रोभयत्र तिक्तस्याद्कस्यातररिष्ठं मागं वेदिमध्ये सिक्चत । इतिशन्द इमं 
धिष्णयमिदयादविमन्र्माप्यथेः । अनेन मन्ेण दातः प्रपितवतो होतुल्तखेदिस्थानी. 
यस्य चिल्याप्नेरवयवोपस्थानं विधातव्यम् । 

तत्र शिरप उपस्थानं विषत्ते- 

प्रदक्षिणमाप्रे निष्केम्याग्रेण यपं पुरस्तास्लयञवस्तिप्रषपरेः 
शिर उपतिष्ठते नमस्ते गायत्राय यत्त शिर इति, इति । 

मानादीयमग्नि मदक्षिणे कुरवजनिष्करम्याभ्िनिलयां दक्षिणेन गत्वा युपस्य पूत 
मे चिलयग्चः पुरस्तारस्वयं प्रत्यच्छुषसिषएत्रपस्त इत्यादिमन्रेण तप्यप्नः शिरो. 
मागमुपिष्ठत । हैऽ्ये ते तव गायत्रं प्राम शिरेख्पेण कौते तस्मै गायत्रहूपाय 
शिरतते तरीयाय नमोऽस्तु । गायत्रपरान्नः रिरोख्पत्वमधवरयुणा तदुपस्थानादवगन्त- 
व्यम् । तथा चान्यत्राऽऽप्नायत-- “गायत्रेण पुरस्तादुपतिष्ठत" इति । नमस्त इत्या. 
दिमन्रप्माप्त्यथं इतिशब्दः । 

दक्षिणपक्षस्योपस्थानं विषत्ते-- 

तने यथेतं प्रत्ये दक्षिणगुदखछखः पष 
नमस्ते राथनराय यस्ते दक्षिणः पक्ष इति, इति । 

येन मर्गेण पूतया दिशि गतस्तेनैव मर्गेण प्रतिनिब््य दक्षिण्यां दिशि खयमुद.- 
सखलिष्टश्िलयतनिरिणं पक मन्ेणोपतिषठेत । तेनेत्यस्य व्याख्यानं यथेतमिति, 
यथाऽऽगतं तथेत्यथ; । दक्षिणपकषस्य रथंतरतामपबन्योऽध्वयूपस्यानादवगन्तम्यः । 
तथा च तदुपस्यानमान्नतम्--'धृहद्रंतसम्यां पचो" इति । 

उत्तरपक्षस्यापस्थानं विधत्ते- 

अपरेणापिपुच्छपतिक्रम्य प्राख्युख उत्तरं नमस्त 
बृहते यस्त॒ उत्तरः पक्ष इति, इति । 

पश्चिमदिगवस्थितं यदग्निषुच्छं तस्य पृश्चिममागेन ततपुच्छमतिक्रम्योत्तरपक्षप्य 
पश्चिमायां दिशि प्रा्धलोऽवस्थायोत्तरं पक्षं मन्नेणोपतिष्ठेत । तस्य पक्षस्य बृह- 
त्मामरूपत्वं पृवेवदूद्र्टव्यम् । 

१ख.ग. घ. ङ. ्यणाऽसाः। २ क. ख. त्रमाः। ३ क, ख. ग. 'क्षिणर । 



२४८ श्रीपर्सायणाचायंत्रिरवचितमाष्यसमेतम्-- [५पच्चमारण्यके - 

पच्छस्योपस्थानं विषत्ते- 

पश्चासपाहृपुच्छं नमस्ते भद्राय यत्ते पुच्छं याते प्रतिषटेति, इति। 
चित्यभनेः पश्चिमदिशि प्राञ्छुलोऽस्याय मन्नेण पुच्छमुपतिषठेत । मद्रपाम्नः 

पुच्छरूपत्वमुपनिषदि पञ्चविधोपाप्तनायामनूक्रमणाद्वगम्यते । तत्र पञ्चावयवा एव- 
मनुक्रम्यने-- “गायत्रं रथंतरं वृहद्धदरं राजनमिति पतामतः" [ ए० आ० २ अ 
३ ख० ४ } इति । “शिरो दक्षिणः पश्च उत्तरः पक्षः पृच्छरमात्मेत्यास्यानम्" [ ए० 
आ० २अ०६ख० ४] इति [च] । यत्ते पृच्छंयाते प्रतिष्ठेति पृच्छस्यैव 
प्रतिष्ठाचवमुक्तम् । प्रतितिष्ठयपयवपंपूिमवत्यनयेति प्रतिष्ठा ॥ 

वित्यनष्यशरीरस्योपप्ानं विधत्ते- 
दक्षिणतः पृच्छस्याऽऽत्मानं नमस्ते राजनाय यप्त आत्मेति, इति । 

इत्येतरेयत्राह्मणारण्यकक्ाण्डे पञ्चमारण्यके प्रथमाध्याये 
दवितीयः खण्डः; ॥ २॥ 

पुच्छस्य दक्षिणम प्रादुः स्थिता मध्यदेहमुपनिष्ठेत । आत्मशब्दो मध्यदे- 
हमागं त्रूने । “ मध्यं ह्येषामङ्गानामात्मा "” [ए० आ०२अ०३स्र०९] इति 
नेः । राजनपताप्नो मध्यदेहर्पतवं पवव्दरषवयम् । 

इति श्रीमत्सायणाचायंतिरचिते माधवोये वेदा्थपरका श्च एेनरेयत्राह्मणारण्यकमाप्ये 
पञ्चमारण्यके प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 

अथ तर्तीय्रः खण्डः । 

चिघ्याग्ुपम्थानानन्तरं होतुः सद परेरा विपत्त- 

यथेतं सदेः प्रमप॑ति, इति । 
पुव चित्या्िपरमीपे मानीद्ीया्रेन प्रकरेण गनं तस्मिनेव मर्गे प्रयतरृत्य माना- 

रीय वाममागेऽवस्थाप्य सदः प्रविरीत् । 

दादाकरपनं विधत्त-- 

पुरस्तासङ्ग उपकरपनो भवतिः इति । 
ोनुः सदःप्रेशात्पवप्मित्तेव कषठ पेङ्गा दोदाऽध्वयूमिः सपाद्नीया मवति । 

दोदधाप्नाधनानां स्यृणादीनां सदस्यानयनं व्रिषत्त-- 

स्थूणे रज्जू वीवध इलयेतत्प्नाल्य तीर्थेन 

१ग,.घ्. ट्, माभ । 



अध्या {ख०द] एतरेयारण्यकम् । २४९ 

परपाद्योत्तरेणाऽऽग्रीप्रीयं परिव्रज्य प्रव॑या 
दारा सदः सबोन्धिष्णयानुत्तरेण, इति । 

सथरणे दवौ लम्भो, रज्जं फटकवन्यनसमं, वीवधः सम्भयोरुपरि तिथेगव- 
स्थापनीयः काष्ठविशेषः, एतत्रितरयं महापनयाय प्रक्नास्य तीथशब्दाच्येन मर्गण 
नयेन् । उक्करचालाच्योमध्यदेशस्तरथम् “ एनत्तीभमिलयाचक्षते ” इति परिमापि 
तत्वात् । तत॒ आप्रीधीयपिप्ण्यवाममागेऽवस्थाप्योत्तरमागे तत्सपमानीय पर्वदररेण 
सदः प्रवेदय सदो मध्ये प्वाचिष्ण्यान्वाममागे कृषा तेपम॒त्तरेशेनंऽऽनीय होत्री 
यपिषप्ण्यस्य पशचाद्धागेऽवस्थापयेत् । 

तत्र काष्ठानां वृक्तरिरोषं विपत्ते 

आदरुम्बराणि काष्ठानि मेदकस्य भवन्ति पालाश्ानि मिभ्राणि वा, इति । 
स्प्टाऽधः । 

दोटायां होनुरारोहणाय फलकानि विधत्ते- 

त्रीणि फलकरान्युभयतस्तषएानि दरे बा सूच्यशथ्च तप्रयः, इति । 
अधस्तादुपरिष्टा्च फटकानां पम्यक्तक्षणं कतम्यम् | तानि फलकानि त्रीणी लकरः 

पततः । द्रे इति पक्षान्तरम् । सुच्यः फञ्कप्ंपानदेतवः पूक्षमाग्राः काष्ठविशेषः । 
ताश्च फटक्रवत्ति्र द्वे वा । 

फृल्कंधानेन निप्पन्नस्य खष्पं विरदयति- 

इपुमात्ः पराड्पेद्नो निपुषकिस्तियंड्दगग्र 
प्रागग्राभ्यां सुचीभ्यां समुतः; इति । 

ङ्ख्य [ प्राड्, ] प्राक्यश्चिमविस्तारो प्राणमत्रः । ति्द्दक्षिणोत्तरविस्तारो 
नियृष्ठिका ुषटिन्यूनवाणमात्रः । प्त च प्द्न उद्गग्रो र्षिणपृहः स्यापनीयः । स 
च प्रागग्राभ्यां सचीरग्दामियेयाम्यां फल्कपतयानहेतुम्यां समुनः पयुक्तः काः । 

दोलया स्थापनप्रकारं विषत्त-- 

दक्षिणोत्तरे स्थूणे निखायाभिता होतृषदनं 
वीवधपलयादषालास्यपतमितं कतुः, इति । 

होता सीदति यस्मिनिप्णये स्थाने तद्धोतपदनं तप्य दक्षिणोत्तरयोः सम्भद्वयं 
निखनेत् । तयोः सम्मयोरपारे चनुररत्नमात्रं बीवधनापफं तियेकष्ठं स्यापयेत् । 
तच्च काष्ठं कते नमानप्योव्यितस्य मृखपरमितं यथा भति तथा सम्भ्य निखातमा- 
गद्यं यनमानयुठपरिभिते स्तम्भे स्मापयेत् । 

१६. इ. नाप्नीयः। 

३२ 



२९० श्रीपत्सायणाचायेविरचितमाप्यसमेतम्-- [५पञ्चमारण्यके- 

तत्र फलकवन्धनप्रकारं ददेयति- 

कष्ठासु च्छिदरागि परहस्य भवन्ति रज्जुभ्यापृध्यमुदयति 
दक्षिणतो दक्षिणयोत्तरतः सव्यया दारभ्य त्रिगुणे 
स्यातां सव्यदक्षिणे पशचव्यायामे द्विगुणे वीवपेत्िः 
परदक्षिणं पयस्योध्वग्रन्थि निष्यं॑वधराति, इति । 

ष्ठाः फल्कस्य चत्वारः कोणविशेषाः । प्रदस्य फल्कस्य तेषु चतु 
कोणेष च्छिद्राणि कुयीत् । दिणच्द्धद्रयो रज्ज्वा द्विगुणीकृताया एकस्या अग्र 
रयं स्यत्वा तां रन्जमध्वेमून्नमयेत् । एमृत्तरच्छिदरद्रय रञ्ज्वन्तरं द्रष्टव्यम् । 

तज दक्षिणरज्जुः प्रदक्षिणावृत्कवायी । उत्तररञनुः प्व्यावृत्काया । ते च रज्न् 
दर्भमय्यौ मगण्ययक्तं सम्यदक्षिणावरृतौ कपश्चव्यायापरीर्धे कत्वा विणे यथा 
मवति तथा वध्रीयात् । पच्चव्यायामा रञनुद्गृणीकृता साधद्धियामा मवति । 
तस्याश्च मध्यमागे वाणमात्रं फटकम्याधत्तादपर्णिम् । अवरशिटौऽशर्छिद्र- 
द्रयादृष्वमुकीत उपरितने वीपे तदयमेकेकं त्रिः प्रदक्षिणीकरयाग्रद्रयेन प्युक्तनो- 
धग्रनयिः कर्तव्यः| स च निष्ट्यः । शिगावन्धनवतप्रहपता मोचितु( मोचयितुं ) 
शक्यत्वं निषक्तम् । 

निखातयोः सम्भयोददीकरणं विधत्ते- 

शाखाभित्रेखीमिवो पयेपन्यप्रकम्पि, इति । 

यथा स्तम्भस्य कम्पो न मवति तथा पयुंपन्ति सम्ममृचस्य परितस्तम्मिततवरे पापु 
प्रक्षिपन्ति । हस्तेन प्रक्षेपणं न करव्यं फर तु दृक्षशाखामित्ेमीभिवां पापू्पहे 

(९ 

तपास्नामाप्तनाय त्रणव्रह्ातादपतवगरदश्ारमनामता अलकटविश्चपा बृद्यः | 

फटकेमृम्योमेध्ये व्यवधानप्रमाणं दरीयति-- 

चतुरङ्ुषेनप बिभूमः रकः स्यान्ुषिमातरेण वा, इति । 

मूमेविश्िष्टो विग्रमोऽङ्टिचतुषटयमित्येकः पक्षः । तप्योपृध्वाङ्ष्ठयुक्ता मृटि- 
ॐ र 

[> 

भवति तवद्यदधानमिलपरः पक्षः | 

क्षणभागे फलकस्योचत्य किकस्येन विधत्त 

दाक्षणत उद्ाहिततरः समा वा, इति । 

£ “प चव्यायामे' व्यस्य व्यारुयानभतत् । 

१ग.घ्र. ठ. क्षीणा । क. स. विवरावृसी 1 रध. ड, कवृस्याम । 



अध्या० {ख ०४] पतरेयारण्यकम् । २५१ 

होतृधिप्ण्यस्य पश्चाद्धागे टम्बमानस्य फटकस्य च प्यवधाने प्रमाणं दरेयति- 
पद्मात्रे धिष्ण्यात्, इति ॥ 

इत्थैतरेयव्राह्मणारण्यककाण्ड पञ्चमारण्यकरे प्रथमाध्याये 
वरीयः खण्डः ॥ ३॥ 

धष्ण्यात्पाश्चममागे पदपातर फटकमवातएत इति इषः ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचारथविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश रेतेयत्राह्मणारण्यकमाप्ये 
पञ्चमारण्यके प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 

अथ चतुधेः खण्डः । 

अथ होतुवोणधारणं विधत्त- 

निष्ठिते परेद होता बाणमोदस्बरं चततन्तुमुभाभ्यां 
परिग््योत्तरत उपाहते यथा पीणामू्, इति । 

यथोक्तप्रकारेणाध्वयुभिहपकिते कृषे प्ेङ् समाप्ते सति ततो ह्येता चिलमिप्- 
देशादारम्य सदः प्रविदय पश्वादापीन ओदम्बरं शततन्तु बाणपुभाभ्यां हस्ताम्या- 
मादयोत्तरपाशं व।णावद्धारयत् । यथा लके काण्ड्रीणा द्वित्रादितन्तुयुक्ता तथा 
विस्ततफर्टकतपादिता शततन्त॒वन्धनपयीप्ता महती वणौ वाणद्ब्देनोच्यते । 

वाममागे पारितस्य वा(बा)गस्य मनैः स्वरथस्थानकल्पन विधत्ते- 

स्मिश्छन्दोभिशतुरूतरेः स्थाना- 
न्यस्योध्यपुदरहयादरमिौ, इति । 

गायत्युण्णिगनुषटव्वृहतीपङ्किनिषटनमत्यः सप्त च्छन्दामि । विराड्विपदाऽति- 
च्छन्दः किंमिदन्यच्छन्दोन्तरमित्येतानि चत्वायत्तराणि च्छन्दांपति । तथाविधच्छन्दः 
परतिपादकैरमचेवा (वा)णस्याधोमागमारम्योत्तरोत्तरम््यं स्वरस्थानानि केनविडज्छने- 
नोपकस्पयेत् । अन्तिमच्छन्दोन्तरपरियागेन दशमिर्ेति पश्नान्तरम् । 

इदानी क्रमेण च्छन्दो मन्रानाह-- 

गायत्रेण त्वा छन्दसोदृहाम्यष्णिहेन -त्वाऽऽनुष्रमेन 
त्वा बाहेतेन खा पङ्केनसत्वा अष्टमेन त्वा जागतेन 
त्वा वैराजेन त्वा दरपन त्वाऽतिच्छन्दसा त्वेति, इति | 

हे ना(वा)ण त्वां गायत्रास्येन(ण) च्छन्दसोदृहामि परिज्ञातश्रस्थानविरेषयक्तं 

१क.्ग.ध तुवाण । २ के.ध न. तावाण । ३के,.ख.ध्, ई, न्तरवाण | 

४स.ग.प.ड. च्छ | ५क.सल. णावाण | 



२५२ श्रीमत्सायणाचायेविरवितमाष्यसमेतम्-- [५पश्चमारण्यके- 

करोमि । एवमुत्तरेष्वपि मन्रेषु चछन्दसोदृहामीत्येतं मागमनुषज्य योजनीयम् । इति- 
शब्दो मन्रप्तमाप्त्यथैः | 

ध्वन्युत्पादनाय तन्तूनामुन्माजनं विषत्ते- 

छन्द्ास्यतुक्रम्थ॒ स्थानानामनुपरिक्रमण- 
मदुम्बयाऽरेया शाखया सपलाशया 
पूलदेशेन बाणं त्रिरूध्वमुष्िखति, इति । 

यथोक्तच्छन्दोवाचकमन्राननुक्रमेण पठित्वा तेमैन्नैः खरस्थानविरोपाणामनुक्रमेणो- 
पकपनं संपादय ततः पणंयुक्तया कयाचिदरद्रुम्बरशाखया तं वणं निवारमूध्वमुमू- 
ज्यात् । येयमुदुम्बरशाखा तस्या अग्रेणोन्मा्जनं न कु्याति तु पृल्देशेन दूर्यात् । 

उन्माजेनत्रयार्थं मन्रतरयं ददीयति- 
प्राणाय त्वाऽपानाय त्वा व्यानाय त्वा्िखामीति, इति । 

[8 © भ (9 

हे वौण त्ामक्षत्राणवृत्तिरक्षणाथमन्मजामि । एवमुत्तरत्रापि पूतयोर्मच्रयोरुद्ि 
ताभीत्यनुषभ्यते । इतिशब्द इंटशे स्थाने सत्र मन्रप्माप्य्ः। 

शाखान्तरामिमतं मन्नप्रयागं निपेधति- 

अन्येभ्योऽपि कामेभ्यः पुनरपि न तृष्टिखामीति वरेयात्, इति । 
शाखान्तरे हि प्राणादिरक्षापेहिखनादृष्वं कामान्तरधिद्धयथं पनरप्युदिखर्मी 

मनप्रयोगोऽम्युपगतः, तत्तु न कूर्यात् । प्राणादिमन्रतरयेणेवाशेपकामानां पिद्धः । 
णस्य दानं विधत्ते- 

अयनं सशाखं छन्दोगेभ्यः भरयच्छति) इति । 
वाणदानावृर््व प्ेह्माररुभोरहतुः प्रथमं मनेः प्र्धप्य चाटनं विव 

भरतेभ्यस्त्वेति पश्चाधं फलके पाणी प्रतिष्ठापयति 
प्राणमनु पदस्येति परां पदक प्रणयति व्यानमन्ी 
सेति तियेचमपानमन्वीङ्सेलयभ्यालम् , इति । 

जप्तो होता परङप्यापरफलके भूतेभ्यस्त्वेति पाणिद्वयं प्रतिष्ठापयति । रे प्र 
सवेमूनोपकाराथं तवां पाणिम्यां स्यृशामोति शेषः । ततः प्राणपरत प्हस्वेति मन्रेण 
तं भेह पवरिणामिलेन चाच्येत् । हे प्रङ्घ तमस्मदीयं प्राणपनखद प्रकर्षण चरि 

तो मव । यथा प्राणः पुरलाद्रच्छति तथा तमपि पूतरस्यां दिशि गच्छे्यथैः। ततो 
ध न ० भ ० क ©^ 9 [+ [९ ् भ 

व्यानमन्वीङ्गस्वेति मन्रेण प्रं तियं दक्षिणोत्तरद्विगनुपरारेण चालयेत् | हे प्रह 

१क्ृ.वाण।२ ख. वाण । ध. इ. वराणां । ३ ख.ग.घ.्वाण। ४खग वाणल्य । 

५ख. ड. "ति। वाण । ६ घ. ड. पृवारिगा्मिं । 



ष, 

अध्या०१ख ०४] एतरेयारण्यकम् । २५३ 

| > ने क. त्वमस्मदीयं व्यानपनुषलय दक्िणोत्तरदिशोविशञेपेण चलितो भव । तेतोऽपानपन्वी- 
हृसति मन्नेण खात्मामिमुस्येन चालयेत् । हे प्रे त्वमस्मदीयपपानवायुमन्तःसंचा- 
रिणमनुप्रलास्मदामिमुष्येन चितो भव । 

त्रिविधचाटनादूष्वं व्याहतिजपं विषत्त- 

भ्ुवः स्वरिति जपति, इति । 
प्रहृष्य दाव्यपरीक्षाथं यदेतच्चा्नजयं कृतं तेन परथि्यादिटेकत्रयै ददं 

भवत्वि्यथैः। 

जपादूष्वं पुनरपि त्रेधा चानं विधत्ते-- 

प्राणाय तेति प्राश्चमेव व्यानाय सेति 
ति्थचमपानाय स्रेभ्यात्ममू, इति । 

हे प्रक स्वामस्मदीयप्राणादितर्यपरिरक्षा्थं चाटयित्वा दार्यं ॒परयामीति शेपः। 
® ० [^> 

अन्न मन्रविरेप एव न तु क्रियाविशेष इति चोतनाथमेवकारः। 

रहस्य दाव्यपरीक्षणादरध्वं समारोहणप्रकारं विवक्षुरादौ कृपराचरन्निस्थापनं 
विधत्ते- 

वसवस्त्वा गायत्रेण च्छन्दसाऽऽरोहन्तु तानन्वा- 
रोहामीति पथार्थे फटकेऽरत्नी प्रतिष्ठापयति, इति। 

वसवस्त्वे्यादिः स्थापनमन्रः । हे प्रेङ्क त्वामष्टपतंस्याका वसवो देव गायत्र 
च्छन्दोरूपेण साधनेन प्रथमपारोहन्तु । तान्वमूननुखलय पश्वादारोहामि । 

अरतिनस्थापनानन्तरमृध्वंङुहिम्यां पाणिम्यां पूषफटकस्परानं विषत्त- 
अथ पूर फलकं नानापाणिभ्यामभि- 
पद्येत यथा हि स्प्स्यन्, इति । 

ठोके पर्पणं करिप्यन्पत्तगः शिर उन्नमयति, तथाऽयं पाणी उन्नतौ कत्वा 
ताम्यामभिसपृरेदित्यथैः । 

कुैराभ्यां पश्चिमफटकमगराम्यां पूर्व फलकं च खष्टवतो मुखस्याधोमागेन च्छु 
कना्ना मध्यमफलकस्परोनं विधत्ते- 

मध्यमं लुदरुकेनोपसपृरेद्योवौ संधिम् , इति । 
फलकस्य चयपक्षे मध्यमस्पदः । द्वयपकष संधिस्पशैः | 

अथ मच्नन्रयेण क्रमादक्षिणवामसक्थिम्यां कत्लरशरीरेण च प्रङ्घरोहणं विधत्ते- 

रट्रास्तवा बर्मन च्छन्दसाऽऽरोहन्तु तानन्वारो 
१ ग, यर् । 



२५४ श्रीमत्सायणाचायंबिरचितभाष्यसमेतमू-- [५पञ्चमारण्यके- 

हामीति दक्षिणं सक्थ्यतिहरल्यादिलास्ा 
जागतेन च्छन्दसाऽऽरोहन्तु तानन्वारोहामीति 
सव्यं विष्वे ता देवा आनुष्टुभेन च्छन्द 
साऽऽरोहन्तु तानन्वारोहामीति समारोहति, इति। 

उक्तप्रकारेण परहमन्वारूटस्य मूमौ पादस्थावनप्रकारं विषत्ते- 
पश्वात्छस्य पिष्ण्यस्य दाक्षिण पादं प्राच 
प्रतिषएापयत्यथ सव्यं यदेतरः शराम्येदथेतरं 
यदेतरोऽथेतरं नोभौ बिभ्रमौ याद्, इति । 

स्वकीयधिषण्यस्य पशाद्धागे प्रथमं दक्षिणपादः प्राग; स्थापनीयः । ततः 
सव्यः पादः स्थापनीयः | यदा दक्षिणस्य पादस्य श्रमस्तदानी सय्यं स्थापयेत् , 
यदा तु पव्य्य श्रमस्तदा दक्षिणमित्येवं पर्यायेण तयोः स्थापनं न त्वेकदा द्वौ परौ 
मूमिस्पशेरहितो कुर्यात् । 

इतरेपामृतिजां तत्तदारोहणं विधत्ते- 
कृ चीन्हो्रकाः समारोहन्ति व्रह्मा चौदुम्बर्ममासन्दीपुद्राता, इति । 

प्रशास्ता बराह्मणाच्छंपी पोता ने्टाऽऽयीघ्रोऽच्छावाङशेति द्ये्रका दभमयान्शूचा- 
नारोहेयुः । तथा ब्रह्माऽपि दृचेमरोहेत् । उद्वातोटम्बरनिमितामासन्दरीमारोहत् । 

्रह्धारिप्वाखूटनां होतृहोघकनद्योद्वातणां शोंचाचमनं यथं गमने कंचिद्विरे- 
पमाह- 

यदि कस्मेचिद्बध्यकरपिणो भिगमिपेदादिश्य पालं प्राड- 
वरह चरिता तमथेपे्मेवाजपया एताऽऽरोहेत् › इति ॥ 
इयेतरयत्राह्मणारण्यककाण्डे पञमारण्यक्गे प्रथमाध्याये 

चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
कपिशन्द आचमनारिक्रियामाचषटे | तदर्थं यो जिगमिषुः सोऽयं पाठमादिश्य 

पाठकं यजमानमनुत्ताप्य सवाप्नाय्ेङ्धरेः प्राञरखोऽवरुह्य यद््भं॑नि्गच्छति तमर्थं 
चरिसखा दमागत्य पतक्तेनेव प्रकारेण स्वं खमापतनमारोहेत् । तत्र होतुरेतावान्वि- 

रोषः । अजपया हृता मूयेवः ससि्यितजपदान्येनेतरेण पर्वण प्रकारेणेति ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायेविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश रेतरेयव्राह्मणारण्यक्र- 

भाप्ये पृञ्चमारण्यकरे प्रथमाध्याये चतुः खण्डः ॥ ४ ॥ 

१ग. पनं विः ।२ग. ्यध्र ।३सर.ग. ध. इ. 'रोहययः। ४ ग. ध. उ, 'रोह्येत् । 
५६. इ. ना्थं। ६ ख. घ, इ, श्ोध्यमा'। «ग. रामागम्य । ८ ग. श्न प्र | 



अध्या {स०९] पेतरेयारण्यकमू । २५५ 

अथ पन्चमः खण्डः । 

्ङधमाह्दस्य होतुः कतेग्यान्तरं विधत्ते- 
प्रस्तोतारं संशास्ति पश्चविशस्य स्तोमस्य 
तिषष्वधेततीयासवर्धत्रयोदशास बा परि- 
शिष्टान प्रथम प्रतिहारं परत्रतादिति, इति। 

यः प्रस्तोता सन्नः प्रस्तावमागं गायति तं प्रस्तोतारं प्रयो होता पथविशस्ये 
त्यादिवाकरयं प्रत्रयात् । राजनास्यस्य मासन आधारमततचावृत्या यः पञ्चविंशः स्तोमः 
संपादयते तस्िन्सतोमे प्रथमां स्तोत्रीयामरम्येकर्विशस्तेत्रीयामु गतापु परिरिषटपु 
जयोविरस्तात्रीयामारम्य तिसपु परिशिष्टामु सतीपु मध्यवतिनी येयं द्वाविंशो 
त्रीया तस्याः प्रतिहारमागः पञ्चवारमावतेनीयः ““ पञ्चकृत्वः प्रतिहरति ” इति 
रुते; । तत्र यः प्रथमः प्रतिहारस्तं प्रतिहारं टे प्रस्तोतमदमरे कथय, अयं प्रथम 
प्रतिहारो वतत इति । प्रतिहतरनृ्टीयमानं प्रथमं प्रहारं प्रति मां सारयेदयर्भः 
तिपप्ववरि्ासवेकः पक्षः । अधेतृतीयास्ववशि्टाखिति द्वितीयः पक्षः । अरपत्र- 
योदशास्ठवशिषटाश्िति ततीयः पक्षः । अनिमां लतोत्रीयामारम्यावरहप्रकारेण या 
तृतीया तस्वा उत्तरां यापु तिपृप्ववम्थितं ताल्िखोऽतृतीया । अनेनैव न्यायेन 
जयोदश्या उत्तरार्थं याम त्रयोदशम वतेते ता अधत्रयोदशाः । इतिशब्दः प्रस्तो 
तारं प्रति होरा प्रयुक्तस्य प्रेपवाक्रयस्य प्माप्लर्थः। 

प्रपवक्रये श्ञाखान्तरपाठमधित्य मतान्तरं दशेयति- 
अध॑त्रयोदक्षास प्रवाचयतेति जातूकण्येः, इति । 

अर्भ्रयोदशरासित्येष तृतीयश्च एव॒ जातूकण्वीस्यस्य मुनेरमिपरतः । तथा 
्रतूतादियक्िनेवाये प्रचाचयतेति पठोऽमिप्रेतः । 

प्रेपवक्यदूर््ं होतुनपं विषत्ते- 
प्रोक्ते जपति, इति । 

प्रस्तोत्रा प्रथमप्रतिहारकारे भक्ते पतति होता वष्यमाणमच्रं जपेत् । 
५ * 0 __ क 

तं मनं दहोयति-- 
सपर्णोऽसि गरुप्मान्मेपां वाचं वदिष्यामि बहु वदिष्यन्तीं 
वहु पतिष्यन्तीं वहु करिष्यन्ती बहु सनिष्यन्तीं 
वहयोभेयः करिष्यन्तं सगच्छन्तीं कस्वेदिष्यन्तीं खः 

% स्यवदिष्यन्तीमिति पदद्वयं क. ख. ग. पुस्तकेषु नास्ति । 

१६. ट. 'स्तारिया'। २ ब, द्वाद ।३ध. ड. स्तोत्निया। ४ग. घ, इ, स्तोत्रिया । 



२५६ ्रीमत्सायणाचायंविरचितमाप्यसमेतम्- [९पञ्चमारण्यके- 

पतिष्यन्तीं सखः करिष्यन्ती स्वः सनिष्यन्तीं स्रिमं 
यज्ञं वक्ष्यन्तीं स्वमा यजमानं वष््यन्तीमिति, इति । 

यागनिवीहकचिलयप्नेः प्श्याकारस्वं(र तं) गरुत्मान्षुक्तोऽसि । तत्रापि 
सुपण; शोमनपत्रयुक्तोऽसि । तदनुग्रहादहमिमां शखशे्तनादिरूपां वाचं प्रकर्थेण 
कथयिष्यामि । पैव वगिवनेक्ेषिरेपणे्विशिप्यते--वहर्थनातमपेकषितं वदि 
ष्यन्ती[म्] । तथा बहु पारटोकिकफलं प्रापयिप्यनती[म्] । तत्साधनमूतमिदं कर्म 
बहु प्रमूतं यथा भवति तथा करिष्यन्तीमू । एहिकमपि वहु धनादिकं सनिप्यन्तीं 
दास्यन्तीम् । पुनरप्येतत्कमं प्रमूतारप्यलन्तं करिष्यन्तीमू । तथा देवानामम्रे यथोक्तं 
कमं वत्तु खगेराके गच्छन्तीम्# । तमश्च खगढोके यजमानं प्रापयिप्यन्तीम् | 
प्राप्य च तक्म निवातस्थां करिष्यन्तीमू । कृता च तत्र खगं मोगं दा्य- 
तीम् । तस्िन्खर्गे देवानां पुरतः प्रमूनमिपं यत्नं वक्ष्यन्तीमर् । तत्र खरग मां होतारं 
यजमानतवेन वक्ष्यन्तीम् । अत्ति हि सत्रे होतुयंनमानत्वम् । “ये यजमानास्त 
कऋतिजः ” इति शरुते; । 
1 यजमानराब्दस्य पत्र एव प्रयोगो न वहीनैकाहयोरिलमुपर्थ 

द्शेयति- 
दीक्षिते यजमानशब्दो नादीक्षिते , इति । 

असिं हि पत्रे होतदींकषितत्वम् । अध्वयुगहपतिं दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति 
तत उद्रातारं ततो होतारमिति श्रुतेः । अहीनैकाहयास्तु तारशश्चु्मावादरीक्षित एव 

हाता । 
पुनरप्यन्यं विशेषं मनने देयति- 

स्वरुमिति योऽस्य प्रियः स्यान्न तु वक्ष्यन्तीमिति व्रूयात्, इति । 
अदीक्षितस्य होतुर्यो यजमानः प्रियः स्यात्तं यजमानमृदिदय स्वरमुमिति ब्रूयात् । 

अदःशव्दो नामनिर्देशः । अपं देवदत्तनामकं यजमानं स्वः खगं इदेताव- 
दमिधाय ततो मविप्यद्वाचके व्ष्यन्तीमितिङग्यं न व्रयात्कि तु वेतमानवाचक्र 
दाब्दं वयाद्िय्थादवगम्थते । तेन स्वगप्ाततिरविटम्बः सूचितो मवति । 

उक्तमच्रनपादूध्व मचरान्तरनपं विधत्ते-- 

उक्थवीर्याणि च , इति । 

# एतस्माद्नन्तरं स्ववदिष्यन्तीमिति पदद्रयस्य व्याख्यानं चितम् । त्र ^“ गत्वा च वहु 
यथा मवति तथा कम वादिष्यन्तीम् ” इति भवेत् । 

१ क्र, स्वगखोः। २६. इ, दवृतानां 



जध्या० {ख ०५] एेतरेयारण्यकम् । २९७ 

ध्धोपाय त्वा" ¢ -छोकाय त्वा » श्रुण्वते त्वा » “उपडुण्वते त्वा" “आश्रुत्य 
त्वा “आश्रुताय तवा" इयते पण्मन्ना उक्थवीर्याणि, षण्णां शद्धाणामनते कमेण 
होत्रा पठनीयत्वात् । चकारः पूर्वोक्तस्य जपतीति पदस्यानूवृत्यथः । 

पुनरपि जप्यं मन्रान्तरं ददीयति- 

तं प्राणो वाचा समहं बाचा सै चक्षम॑नसा समरं 
मनसा सं भरोत्रमात्मना समहमात्मना पयि महा- 
न्मयि भर्गो पयि भगो मयि भुजो पथि स्तोभो 
मयिस्तोमो पयि शोको मयि योषो मयि यशो 
मयि श्रीपेयि कीति्मेयि भक्तिरिति, इति । 

योऽयं प्राणत्रायुः सोऽयं वाचा संगच्छताम् । तथाऽहमपि वाचा संगच्छतां 
( सेगच्छर ) संगते मूयापम् । तथा चश्षुरिन्दिथं मनसा संयुज्यताम् । अहमपि 
मनसा संयुक्तो मूयाप्तम् । तथा श्रोतेद्धियं प्ररकेण परमात्मना संयुज्यताम् | 
अहमपि तेनाऽऽत्मना संयुक्तो मूयापम् । तादरे मयि होतरि महान्प्रौढे विद्या 
दिगुणः संप्यताम् । भर्गो वैरिमर्जनपमर्थं तेन: । भगो द्रभ्यपर॑पत्तिछक्षणं भाग्यम् । 
पुजसद्धोगः । स्तोभस्तोमौ सामगतौ, तदृमयनन्यं फठमप्यतु । यशो विद्ानन्या 

प्रभिद्धिः । श्रीगजाश्वदिपेपत्तिः | कीतिदाननन्या प्रपिद्धिः। भुक्तिमोगः। मुन- 
मुकतयोमोग्यमेदेन मेरो द्रएभ्य : | 

जपान्तरं विधत्ते- 

आहूय वागिति जपति, इति । 

राखानुर्ापनाथम् ^“ अध्वर्यो शप्ावोम् ” [ए० ब्रा अ० १९८० { |] 
इति मत्रेण तस्याऽऽहानं कृत्वा ततो वागिति शब्दं जपेत् । 

प्रकृतौ होतर्महव आहावा विद्यन्ते चोदकप्राप्तानां तेषामपवादाय विरेष्णं 
विधत्ते-- 

तरय आहावाः शस्देनिविदः परिधानीयाया इति, इति । 
८ तदिदाप्त '” [ ऋ° सं० म० १० सु० १३० ऋ० १] इत्यादिकं वक्ष्यमार्ण 

शसं, तस्याऽडदेरूपक्रमस्य संबन्धी कश्चिराहावः । “ अध्वर्यो शो प्ावेम् ' इलया- 
हावमुक्त्वा पश्चच्छरल्ोपक्रमं कुयात् । इन्द्रो देव इत्यादिपदपमूहे निषित् । पमाः 
प््यथेसूक्परिधानीया । तदुमयोपकरमे रोप्रवोभियेवरूपौ द्ववहा । त एते 
त्रय आहावा जत्र कतम्याः, न तु प्रकृतिवदनुरूपधास्यादिप्वाहावः पठनीयः| 

१क.ख.ग. गेव्राश्रा। 



२५८ श्रीमरसायणाचायेविरवितभाष्यसमेतम्-- [५पञ्चमारण्यके- 

अत्र शखोपक्रमाूवमध्वर्ुकृचं ददयति- 
शब्दानध्वयंवः कारयन्ति, इति । 

ते च शब्दा आपस्तम्बेन दरिताः--“ उपाकृते माहेन्द्रस्य सतोत्रे स्वा वानो 
वदनतयुत्कोचं॑ यजमानाः कुवैतेऽपाधारलिका्तम्बलवीणाः पिच्छोख इति, प्रभ्रयो 

वाद्यन्ति पप्रवदनिि बीणााङ्कनधीं तृणवाः” इति | 

यनमानङतयं विधत्ते- 

एतस्मिन्नहनि प्रभूतमन्नं दध्यात् › इति। 
परषान्तरकतव्यं दशेयति- 

राजपुत्रेण चमे ग्याधयन्लयाध्रन्ति भूमिदुन्दुभि पल्नयश्च काण्ड. 
वीणा भूतानां च मेधुनं ब्रह्मचारिपुधट्योः तेप्रवादोऽनेकेन 
सास्ना निषप्केवर्याय स्तुवते राजनस्तोत्रियेण प्रतिपच्ते, इति ॥ 

इलेतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे पथचमारण्यके प्रथमाध्याये पश्चमः खण्ड; ॥५॥ 
चमवेधनप्रकार आपस्तम्बेन दरितः-“ उत्तरेणाऽऽग्रीधीयं कटमंवति तैनपत- 

पंवातनाऽ<द्र चमं क्यनाथ वित॑त्योच्छमन्ति विपरियन्त्येतच्च कमे कवचिनस्तेषामे- 
४, 

केकं पेशास्ति भै प्रवत््ीमा नि्वात्पोरिति तत्ते विधानाति() पादयन्ति ”» इति । 
ममिदुन्दुम्याघ्ातोऽपि तेनेव दरितः-“ अपरणाऽऽग्रप्रीय भमिदन्दुमिमवटं खन- 

न््धमरतर््भं बहि तमर्द्रेण चर्मणेत्तरलस्नाऽमिवितलय शङ्कमिः परिनिहत्यातरे 

तत्पुच्छकाण्डमाहननाथ निदधाति दृन्दुमीन्पमाघ्ननित पुच्छकाण्डन मूमिदुन्दुमिम्"” इति। 
काण्डवीणाः प्रतिद्धाः । ताश्च यजमानानां पत्नीमिर्वाचन्ते । मृतमेथुनदेशोऽपि 
तेनेव दरितः-““ उत्तरस्यां वेदिश्रोण्यां पस्य मागधाय च परिश्रयन्ति '” इति । 
बरह्मचारिपुंधस्योः संप्रवादः सामगत्राह्मणे दर्शितः । एतसिन्काण्ड उद्रातारोऽ- 
नेकविपन साज्ना निषप्वल्यास्यशख्रधिद्यथं सोत्र दुवेनि । ततरानिमं राज. 
नास्यं साम, तेन सन्ना क्रियमाणस्य स्तोत्रस्याऽऽधारमतो यस्तचस्तेन तृचेन हाता 

नप्कवल्याख्य शच प्रारमत ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायेनिरनिते माधवीये वेदाथप्रकाश्च रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
मापये पञ्चमारण्यके प्रथमाध्याये पञ्चमः खण्डः ॥ ९ ॥ 

१. न्ते पा। ग. ते याप्वाटः। २ख. घ.ङ. वीणापरि । २क.वीणांश् । खं 
धर. इ. “नाधीतृ" । ग. “नावितू" । ५ ग. "तस्योच्छः । ६ क. ख. 'रपान्त्ये । ७ क.ख.मा 
एवा । घ. इ, मा प्रवा । ८ क. निवात्यी' 1 ९ ग. तस्विदया ना । १० क. "टं खानयन्य । 

११ग. घ, उ, वद्दि तः १२ क. 'हवना'। १३ क, शवत्यो माः । १४ ग. "छं विहृत्य प्रा । 



अध्या० {ख ०६] एेतरेयारण्यकम् । २९९ 
अथ पष्टः खण्डः | 

अत्र चोदकप्राप्त निप्केवस्यश ज्ञं विहत्य प्रदशयति 

तदिदास यृवनपुज्येएं तांसुते कीर्ति 
मघवन्महित्वा भूय इद्रा्षे वीयाय व्रणप 
त्वा वृतम गीमिरक्थरिति तिसः, इति। 

"तदिदास!" [ ऋ° सै० म० १० पूण १२० ऋण १] इत्यारिकं नवर्च 
रक्तम् । “तां सु ते कीति पयन्" [ ऋ० प° म० १० सू० ९४ ऋण १] 
इत्यादिकं पड्चं सूक्तम् । “ भूयः; ' [ ऋण प म०६म० ६० कऋ० १] 

इत्यारिकं पञ्चच सूक्तम् । 'व्रृणापु त्वा" [ ऋण सं०म० ६ पू ९१ ° 
] इत्यादिकास्तिश्च ऋचः । इत्यनेन क्रमेण विहरेत् । 

मतान्तरनुप्तारेण कंचिद्विशेषं विधत्ते- 

अत्र दके खादोः स्वादीयः स्वादुना खजा समद्ः स॒ 
मध मधुनाऽमि योधीरित्यात्मन एते पदे उदर्य पक्षपदे 
प्रत्यवद्धात्यश्वायन्तो मघवनिनद्ध वाजिनो गामश्वं 
रथ्यमिन्द्र सरकिरेत्येतयाश्च स्थान इतरे, इति । 

अत्रारिमनिप्केवस्ये रखे केचित्सस्पेवं वदन्ति । एतच्छल्लगतयोरात्ममागध्यपा- 
दयोः पत्षमागस्यपादयोश्च परस्परं भ्यत्ययः कतव्य इति । यथा चित्य्या्नेः पन्वा. 
वयवा आश्नाताः- “रिरे दक्षिणः पक्ष उत्तरः प्तः पुच्छमात्मा" [ ए० जा०र 
अ०६ खण ४] इति, तथा शखेऽपि प्ञ्चावयवा द्रष्टव्याः | चित्यभनेमध्यश्चपीर 
मात्मा, शबेऽपि योऽयं पूर्वं वद्यो मागः (तदिद इत्यारभ्य (गीरभिर्क्थेरिति 
तिलः" इत्यन्तेन म्रनेन सोऽयं मार्भवत आतस्यानीयः। “तरिदप्ि'' [ ऋण पण 
म० १० पण १२० ऋ० १] इत्येतसिन्मुक्ते तुतीयस्यामरच्युत्तरार्पे घा 

स्वादीयः" [ ऋ० पण म० १० पू० १२० ऋ०६] इलर्ियोद्भ पदो 
तावुमावात्ममागस्य संबन्धिनो, तदुमयमित उद्धतेभ्यम् । तथा वक्ष्यमाणे शरस्य 
दक्षिणपक्षमगे “अमि त्वा ग्रूर" [ ऋण ० म० ७ सू० ६६ ऋ० २९] इल- 

सिन्प्रगायेऽश्वायन्त इति योऽयं पारो यशोत्तपक्षमागे (त्वामिद्धि [ ऋ० पण 

तदिदाप् मुव०--ऋ° ० मण {० पू० १२० ऋ० १ तांपुते कीति०- 
क० पण म० १० पूण ९४ ऋ० १। मृय ददरवृधे°--ऋण० पं० म० ६० 

३० क्रु० १ । नृणाम त्वा नतम०-ऋ० ० म००६पू० ९१ ऋं०४। 

१क. गओ । 



२६० शरीमत्सायणाचायेबिरचितभाष्यसमेतम्- [५पशवमारण्यके- 

म० ६ मू० ४६ ० १] इति प्रगाथ गामश्वमिति पादस्तदुमयं च तत उद्धत 

भ्यम् | उदृत्य च "स्वादोः स्वादीयः? इत्यस्य स्थने “अश्वायन्तः इति प्रदः 
पठनीयः । तस्य पादस्य स्थाने “स्वादोः” इ्यादिपादः पठनीयः । “अदः घु मधु" 
इत्यस्य स्थाने "गामरशचम्!” इति पादः पठनीयः । तस्य च पाद्[स्य] स्थाने “अद्: घ 
मधु" इल्यादिपादः पठनीयः । 

अस्य व्यत्ययेन प्रयोगस्य फं ददोयति- 

भ्रियमह गोरश्वपात्मन्धत्ते सं पक्षयोः पतनाय, इति । 

अशब्द एकाराथः । आत्मन्नासस्थानीये शच्मागे “ अश्ायन्तः ” “ गाम- 
शवम् ?› इति पादयोः पठन गोपतबन्धिनीं भ्रियमश्वं च सेपादयलयव । तथा दक्षिणो- 
तरपक्षभागयोः ““ स्वारोः ' “अदः पु मधः" इतिपाद्द्रयपठनं पक्षयोः सम्यक्पत- 

नायोपयन्यते | 

एरवोक्तषु “ तदिदाप्न ” [ ऋ० पै मण १० मू० १२० ऋ° {} इयादिषु 
चिद्विशेषं विषत्त- 

नदं व॒ ओदतीनामिलेतयेतानि व्यतिषजति 
पादेः पादान्वृहतीकारं नदवन्द्युत्तराणि परथ- 
मायां च परुपाक्षराण्युपदधाति पदेष्वेकेकमव- 
साने वृतीयवजं स खलु विहरति, इति । 

५८ नदृ ब; '? इलयादिका ययमृगल्ति तया सहैतानि “ तदिदाप् " इलयादि- 
सृक्तानि मिश्रयेत् । कथं मिश्रणमिति तदुच्यते- एतस्या रचः पेवन्धिमिः पादैः 
पह सृक्तगतान्पादान्मेद्यत् । बृहृतीकारपिति णमुस्परत्ययान्तः । एकेकाम्चं ब्रहती 
कृत्वेत्यर्थः । सक्तस्य पदानि प्रथममच्चाय नदशब्दयुक्तान्यचः पदान्य॒त्तराणि यथा 
भवन्ति तथाच्वारयत् । ।क#च “ तदेदाप्न ” इत्यतस्यां प्रथपायाम्चे पुरुषं 

तानि त्रीण्यक्षराणि प्रक्िपेन् । प्रथमपादस्यावपताने “ पु” हृत्येकमक्षरं द्वितीयपाद- 
स्यावप्ताने ५ रु  इलयेकमक्षरं चनुथपादस्यावपानि “प इत्येकमक्षरम् । तृतीयपदे तु 
नास्यक्षरस्य प्रकेपः । अतस्तृती यवभेमित्युच्यो । एवं प्ति पटूनिशदक्षरा वृहती 
संपद्यते । “ तदिदाप्त " [ ऋण प° म० १० पू० {२० ऋण १] इति षदे 
द्शाक्षराणि पु इलेकमक्षरम् । ¢ नदं वः '' [ ऋ० पत० म० < मू० ६९ ऋ 
२] इति पादे सप्ाक्षराणि। ५ यतो जन्ते "” [ ऋ० प° म०म० १० सूु° 
१२० ऋ० १ ] इति पादे दशाक्षरणि र हृलयकमक्षरम् । “ नदं योयुवतीनाम् " 

के 

नदर व आदतीनाम्०-ऋ० प° म० ८म० ६९ ऋ०२। 



अध्या० {ख०६] एेतरेयारण्यकम् । २६१ 

[ ऋ० पेऽ मण० प् ६९ ऋ० २] इति पदे सप्ताक्षराणि तदेवं मिटित्ा 
पटूत्रिशदक्षराणि संपचन्ते । एवमुत्तरत्रापि योजनीयम् । यः पुमानेतत्पवं॑ जानाति 
स एवैतज्निप्केवल्यशजं विहरति विरोषेण ततस्तत आनीय प्रपादयति । 

9 

यथोक्तं विहरणं प्रतिज्ञापवेमुदाहरति-- 

अपि निदशेनायोदाहरिष्यामस्तदिदास भवनेषु जयं 
पु । नदं व ओदतीनाम् । यतो जङ्ग उप्र्स्ेप 
वरम्णो ₹। नदं योयुवतीनोरेम् । स्रो नत्गानो 
निरिणाति रत्रन्पति वों अध्न्यानाम् । अतु यं 

[१ [41 

विश्वे मदन्त्यूमाः षां पेनृनापिपुध्यसामिति, इति। 

न केवट विहरणस्य रक्षणकथनमत्रापि चोदाहरिप्यापर इति प्रतित्ता । “तरि. 
[> 

दाप्त' इत्यारभ्य “इषृध्यत्ताम्ः' इत्यन्त द्रयाब्हतयारुदाहरणं पपादितम् । 
® भ 

वृहतीद्रय्गाभितायाः ^तदिदाप्" इृयेतस्या ऋतव आतरति विधत्ते- 

एवमता त्रि; इति। 

एवृमृक्तेन प्रकारेण नदं वः" इत्यादिपादयोजनेन पुरुपक्षरत्रययोजनेन च संप. 

ननामेताम् “तरिरा इयादिकामृचं त्रिवारं पठत् । 
यहुक्तं पूर्वत्र “राजनस्तोत्रियेण प्रतिपद्यते! [ ० आ० ९ अ० { स० ९] 

इति, तत्र कंविद्धिरोषं दरयति- 

न्यासु चेत्समान्नातास राजनेन सान्ना स्तुवीरन्यथा- 
स्थानं ता इवेमा असमान्नातास चेत्स्तुवीरन्त्समान्ना- 
तस्य तावतीरूदधरल् तत्र ताः शसेदिहो एवेमा; , इति । 

राजन्न आधारमृताघृषु त्रयः पक्षाः प्मवन्ति । “"तरिदाप् इत्यादिका ऋच 

इत्येकः पक्षः । ताम्योऽन्या ऋच इत्येकः पक्षः | ताश्चान्या द्विषा मियन्ते । उदाह्षु 

दाप्त० ऋ० म० म० १० मू १२० ऋ० १ नद वे जद्ताना९- 

ऋण स०म० ८ पण ६९ ऋ० २। यता जज्ञ० ऋ ० मण १०० १२० 

ऋ० १। नदं योयुवतीनाम्०-ऋ० स० म० < पृ० ६९ ऋ० \। स्या 

जज्ञानः कऋरु० सं० म० १० पू० १२० ऋ० १ पति वः०-कऋ० प° म° 

८ सू० ६९ ऋ०२। अनु यं०-ऋ० सं० म० १० पू १२० ऋ ६\। 
येननामिषुध्यपति-ऋ० पं म० ८ पू० ६९ ऋ० २। 

१ ग. पवकम २ ग. "दाह प्रद्रयिष्यामीति । 



२६२ भ्रीमत्सायणाचायेविरवितमाष्यसमेतम्- [पपञ्चमारण्यके- 

पक्तेषु समान्नाता अप्मान्नाताश्वेति । तत्र ५ तदिदाप्त ” इत्यादिकापु राजनप्तामगान- 
पक पूर्वोक्त एव शचखोपकरमः। यदा तु तदिदापेवयादिभ्योऽन्यामु यथोक्तूक्तगतापु 
समाश्नाता्कषद्रातारो राजनेन स्तुीरंस्तदानी प्वोक्तन्यायेन राजनपतामाधारमूतामि- 
रन्यामिक्रुममिः शखोपक्रमः प्रप्तज्येत, तथोपक्रमो न कर्तव्यः । कंतु ता अन्याः 
प्तामाधारमूता ऋषः स्वस्थान एत्र पठनीयाः । इमाः “तरिदाप्त इत्यादिका इहैव 
हाद्ञोपक्रम एव पठनीयाः । यदा पुनरुद्रातारो यथोक्तपूक्तेष्वसमान्नातरासु कुचः 
तरवीनास्तृ्ष राजनेन सुवीरंसदानीं समाश्नातस्य सूक्तस्य मध्ये तावतीनूतनाना- 
मृचा तस्यया संख्याताः कश्चिच उदधृत्य तत्र तापतामृचां स्थने ता नव्रीना ऋनः 
वसेत् । इमास्तु "तदिदास" इयादिका इषो एर्व शखोपकरम एव पठनीयाः । 

उद्धारपके तु तदुद्धरनतनप्रषेपयोः स्थानं दशेयति- 
अन्यास चेलार्सूद्रदोदसस्ताः ) इति । 

उदाहतेपु सूक्तेषु या अप्तमा्नाता अन्या ऋुचस्तापु यद्ुद्ातारो राजनं साम 
गयेयुलदानीं सृददोहोनामिकाया; ¢ ता अस्य मूदरोदप्तः " [ ऋ० स० म० < 
प० ६९ ऋ० ३] इत्येतस्याः पूरं कािदतराऽऽप्नाता अपनीय ता नवीना राजन- 
सामाधारमूता ऋचस्तत्र परकषिपत् । 

पक्षत्रयेऽपि शज्ञोपकरमस्य नास्यन्यथात्वमिदलेतदशयति- 

तदिदासेद्येतदादि शस्चम्, इति 1 

यदि “तदिदास” इलयादिषु राजन॑प्तामगानं यदि वा ततोऽन्यामु प्तमान्नातापु 
यदि वा नवीनापु सवेथाऽप्युपक्रम एकविध एव । 

होत्रा शच शस्यमानेऽध्वयोयंः प्रतिगरो विहितः प्त द्विविधः, प्राकृतो विह 

तश्चेति । तन्न सवैत्र शख्पु सामान्येन प्राकृतप्राप्तो स्यां तदपवदेन विहते पोडशि- 
शख विडतः प्रतिगरः प्रयक्तसदृष्टान्तनात्रापि विहृतः प्रतिगर इलाशङ्कय तंदवारयति- 

अव्िहूतश्चातर प्रतिगरः ; इति । 
० [| ध व 

परकृतावास्नातात्प्रतिगरमन्राद्धिशेषस्य कस्यचिद्धारणं सषपादनं य्िन्प्रतिगरे सोऽयं 

विहतः प्रतिगरः, सोऽत्र न कर्तव्यः रितु प्रकृत एव कतैव्यः | 
(तदिदास, इत्यारभ्य गीरपिस्क्यैरिति तिल इदयन्तेन ग्रन्थेन निष्केवल्यराखरस्य 

योऽयमात्ममाग उक्तस्तस्यावपताने कांचिदनं विधत्ते- 

१४. इ. "व पुव्वच्छन्नो" । २ ग. भ्नंगा'। ३ग. “नगा'। ४ क. घ. पोलकि'। ५ क, 
ख, तद्वार । ६ ग. ह. 'चिद्रारः। 



अध्या०२ख० {(७)] एेतरेयारण्यकमू। २६३ 
०५ ता अस्य सृददोहस इ्येतदादिः सृददोहाः सूददोहाः इति ॥ 

इदयेतरेयव्राह्यणारण्यककाण्डे पश्चमारण्यके प्रथमाध्याये 
प्रः खण्डः ॥ ६ ॥ 

इति वहवुचवराह्मणारण्यककाण्डे पञ्चमारण्यके 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 

ता अस्येतयक्त एव पाद आदियैस्या ऋचः पेयगृगेतदादिः । प्ता च सूदरोहो- 
नामिका, साऽत्र पठनीया । अम्यापोऽध्यायप्तमाप्यः ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदारथप्रकाश रेतरेयारण्यकमाप्य 
पञ्चमारण्यके प्रथमाध्याये पष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 

इति श्रीमतसायणाचा्ब्रिरचिते माधक्रीये बेदार्थमकाशचे वद्चत्राह्य- 
णारण्यक्कराण्डमाष्ये पच्चपारण्यक्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 

अथ पचचमारण्यकर द्वितीयोऽध्यायः। 
तत्र प्रथमः खण्डः ¦ ( सप्तमः ) 

पक्ष्याकरारेण निदहपितस्य निप्केवद्यशक्रस्य योऽयं मध्यदारीरमागः सोऽयं तदि. 
९ 

दपिदयादिना पूव निरूपितः । अथ मागान्तरं प्रतिजानीते- 

ग्रीवाः, इति । 

वक्ष्यमाण ऋचः शाखस्य ग्रीवास्थानीयाः । अंप्तामिप्रायेण प्रीवा इति 
बहुवचनम् । ओवांपरह्पा ऋचः कथ्यन्त इति शेषः | 

तत्र प्रथमामाह -- 

यस्येदमारजस्तुजा युजा बनं सदः । इन्द्रस्य रण्यं बृहत्, इति । 

यस्येन्दर्येदं शस्यमानं निप्केवस्यमारजः सवतो रज्ञकम् । यद्रा यस्येन्दस्येदं 
जगत्पाठनं सवतो रज्ञकम् । यस्येन्द्य युजो योगस्तुजो वेरिणां दिकः । तथा 
यस्येन्द्रस्य सह्य बह वनं मक्तेषननीयम् । तस्येनद्रस्य रन्त्यं रमणं बृहत्रोढम् , 
कीडा महतीलयभैः । 

थे 

ता अस्य पूददादप्तः०-ऋ० १६० म० < पू० ६९ ऋ० ३। 

् 

१२. ख. ध. ड, प्रवरा। 



२६४ श्रीमत्सायणाचायैबिरचितभाष्यसमेतम्-- [पपश्मारण्यके- 

द्वितीयामचमाह-- 

नाधरष आदधषेदाधृषाणं प्रषितं शवः । पुरा 
यदीमतिव्यथिरिन््स्य धरषितं सहः, इति| 

[ वेरि [णां [ शवो 1] बं धरषितं येनन्धेण तिरस्कृतम् । दाधपाणमिश- 
येन तिरस्कारं से)यमिन्द्रं नाधूषः । अन्येन केनापि तिस्कपैमशक्यः । नैवार 
रादधषन्ेव तिरस्कृतवान् । यथ्यस्मात्कारणत्पुरा प्विन्काह इमतिव्यथिसिमं 
ततु( ? )मतिशयेननद्र्ाटितवान् , तसमादिन््रस्य सहो वहं धृषित वैरिधर्षणक्षमम् । 

तृतीयामृचमाह-- 

सनो ददातु तं रयि रथि पिरङ्गसंरम् । 
इन्द्रः परतिस्तवस्तमो जनेष्वा , इति । 

जनेषु पवप्राणिपु मध्य आ पमन्तात्तवस्तमोऽतिशयेन वल्वान्पति; पाठक 
इनदरः पिशङ्गपंदशं पिङ्गल्व्णैवेन सम्पण्टटिप्रियं रथिं हेमरूपं खयं ठव्धवान् । 
तं रयि खेन टञ्यं तद्धनं स ह्रो नोऽस्मभ्यं ददातु | 

.ओवास्यानीयःः शाखान्तरगतालिल्ञ ऋचो दरीथित्वा खशाखागतामेकामूचं 
द्रयति- 

सृद्रदाहाः, इति । 
“ता अस्य पृदरदाहपः” [ऋण संर म० ८ प° ६९०३] टया 

किक्रेत्यथैः | 
तस्य मध्यररोरमागं प्रीवामागं चक्रता मागान्तरं दशयति-- 

शिरो गायत्रमिन्द्रमिद्वाथिनो बृहदिति, इति। 
गायननीषन्दस्कमिन्द्रमिदिति मुक्तं श्नस्य शिराभागस्तं मागं शत् । 

तत्र कंचिद्विशेषं दशयति- 

अन्यासु वचेत्समाघ्नातासु सुवीरनुमयासंस्था न 
धरिपययाऽपमाश्नातासु चेत्सतुवीरन्मिश्रासु च, इति । 

^ इनद्रमिदराधिनः " [० सं म० १ मू० ७ ऋ० १] इयेतस्मात्तचा- 
द्न्यामृत्तरमु तिख््वृकष्वा्नातायु यचुद्रतारः स्तुबीरंस्तदानी तासि ऋच 
दनद्रमिद्रायिन इत्येतस्य स्थाने पठनीयाः । तामां स्थाने तिवन्द्रमिदित्यारयस्ि्त इति 
विपयेयः | णतस्मिन्पक्ते या अतमास्नाता अन्यत्र ममास्नतालिठ वस्ता यच्. 
"------ ---- -- ~---- = ---~---~ 

इन्द्रमिद्राथिनः०-ऋ० सं० म० १ प° ७० १] 
~= नका > 

१ ग. सन्तुमः । 



अध्या०२त०१(७)] एेतरेयारण्यक््र् । २६९ 

द्रातारः स्तुवीरंलदानीं तापा मध्ये सृक्तगतासतिन्त ऋच उदल तसिन्स्यनि गाना- 
धारमूतास्षिल्त ऋचः पठेत् । मिश्र गानेऽप्ययमेव न्यायः । गानाधारस्य तृचस्य 
कियानपि मागोऽत्र समाम्नातः । अवशिष्टसतु परदेशान्तरप्थो यदा मवति तदानमिता- 
स्िघो मिश्रा भवन्ति | 

उद्धारस्थाने केचिद्धिरेषं दश्यति- 

सृक्तस्योत्तमां सूददोहाः) इति । 
पव प्रदाह प्रागृद्धार उक्तः । अत्र तु सूददोहसः प्राचीना पृक्तप्योत्तमा 

ययम् “ इन्द्र वो विश्वतस्परि" [० पं० म० १ मू ७ ऋ० १०] हत्य 
गति तस्याः प्रागवोद्धारस्तां तु पठत् । ततः मददोहाः पठनीया | 

पुनरपि शचरस्यापरं भागं दशेयति- 

विजव; , इति । 
विरेपेण जवो वेगो यस्मिनपक्षिशरीरमागे समुत्पद्यते सोऽयं मामो प्रिजः । 

तत्स्यानीयः शखमाग उच्यत इति शेषः | 

तसिन्मागे प्रथमामृचमाह-- 
सुतस्ते सोम उपयाषि यद्ग मत्स्वा मदं एरुषारं 
मघाय । मष इन्द्र विङ्गरो गरणध्ये, इति| 

इनदर ते त्वदथ सामा वह्यास्यः सुतोऽमेषुताऽता यज्ञमेतमुपयाहि त प्राप्हि। 
पधायास्माकं धनाय पृशवार पएरमिव्रहुमित्रेरणीयं पदं हष यथाऽहं प्राप्नोमि तथा ववं 
पत्र मदमनगरहणन्द्टो मर । यथाऽस्मद्धनाय तं हृप्यति तथा तवं पररिष्ठोऽतिश्षयेन 

पृज्यश्च सन्िहुरो विरिष्टेकद्वाराणि गरृणध्या अस्दम्रे कथयित॒मत्र हृष्टो मव | 

द्वितीयामचमाह-- 
ससाहतुद्रहयेषु शरन युधिगाह एषः । 
सत नो नेतारं पहयापर इन्द्रम्, इति । 

स द्न््रो हतरहलयेषु वृत्रनामकस्यापुर्य वधार्थषु युद्धेषु शत्रन्खैरिणो वृत्रप्तव- 
न्धिनः सवानपुरान्ससाहतुः । अभिमूतवान् । पत एप हृ्द्र ऋभुैवतासा सन्वि- 
गाहो विरेषेणास्मामिरवगां तेवितुं शक्यः । नोऽस्माकं नेतारं खगे ममयितारमिनद्र 
प्रहयामो वयं पूजयामः | 

ततीयामृचमाह-- 

इनो वसुः समजः पवतेष्ठाः पति बाम 

१ग. न्विज्े। 
३४ 



२६६ ्रीमत्सायणाचायेविरचितभाष्यसमेतम्-- (५पश्मारण्यके- 

जीषी । इन्द्रः शश्वद्धिजाहूत्र एवः, इति । 
इन्द्रो देवः शश्वद्धिनिरन्तरवतिभिरेवैरस्मचन्ञं प्रल्ागमनैनोदूत्रोऽतिशयेन होम- 

निप्पादकः । कीटश इन्द्रः । इनः प्वपामीश्वते वसर्भनवान्सपजः समीचीनगति 
युक्तः पर्तेषठाः पर्वतप्तमान रेरात्ते मेवे वाऽवस्थितः । वां प्रत्यजीषी | यज्ञकतीरौ 

दुपती युवामुदिरय्जषापलक्षितपोमरपतवान् । भवदीयं पोमं स्वी करोतीयथेः । 

एतालिस्र ऋचः पटित्वाऽन्ते पठनीयामृचं दशेयति- 

सृददोहाः) इति । 
शंपनप्रकारे विशेषं दशेयति-- 

इस्येतन्नयं ग्रीवाः रिरो विवः सवमधरस्यम् , इति ॥ 
इत्येतरेव्राह्मणारण्यकरकाण्डे पथमारण्यङे द्वितीयाध्याये 

प्रथमः खण्डः ॥ १॥ (७) 
यम्येदमित्यादिकः शच्रम्य यो ग्रो्ामाग इनदरमिद्राधिन इत्यादिको यः शिरो- 

मागः सुतक्ते मोम इत्यादिका [या] तरिजव्रमाग इत्येतद्।गत्रयं सवमधच्य(च)शंम- 
नाहम् । तरिविधं हि शंसनम् । पदेऽवमाया्भचं प्रणव इत्येकम् । अधर्चेऽवप्ताय 
कृत्लायामनि प्रणव इति द्वितीयम् । विनैवावमानमृगन्ते प्रणव इति तृतीयम् । एवं 
सत्युक्तेपु शखरमगेप्वधर्चऽवमानमित्ययमेव पक्षाञनृषठयः ॥ 

इति श्रीमत्ायणाचायतररकिने माधवीये वेदा्थप्रकार एेनरेयत्राह्मणारण्यकमाप्ये 
पञ्चमारण्यके द्वितीयाध्याये प्रथमः करण्डः | १ ॥ ( ७) 

भध द्वितीयः ण्डः । ( अषमः) 

मागान्तरं दशेयति- 
रा्थतरो दक्षिणः पक्षः, इति । 

योऽयं शच्रस्य दक्षिणपक्षमागः सोऽयं रथंनरमामपमवन्धी । 

तमेव रथेतरपंबन्धं विस्पएटयति- 

अमि ल्वा शूर नोनुमाऽमि खा पृवेपीनय इति रथंतरस्य स्तोत्रि- 
यानुरूपां प्रगाथा चन्न सतीः पटवरृहतीः करोति, इति । 

=~-------- ---~ - 

अमिता चर०~-उऋहण सण म० ७ म॒० ३२ ऋ० २२९२। अमित्वा पृषै- 

० मण० म० ८ मण ३ ऋ० ७। 
~ --- ~~~" 

५ य्. घ्र यद्ध । 



अध्या०२ख०२(८)] एतरेयारण्यकम् । २६७ 

ऋ्रयात्मकः प्रगाथः, ““ दृत्रृचाः प्रगाथः " इव्याश्वह्टयननांक्तत्वात् । “ अमि 

स्राश्र [ऋण पण म० ७ मृ० ३२९ ० २९] इत्यय प्रगाथा रथतर् 

साश्नः स्तोत्रियः सोत्रसंबन्धी । म्चद्रौ ह्येप गीयते । “4 अभि ताप" 
[ ऋ० प° म० < पू ३ ० ७ | इयं प्रगाथम्तस्य सान्नाऽतुूपः स्नीतरिय- 

स्यानन्तरमेव गीयमानत्वात् । तावु ्रगाधी मिदिला यचप्यध्ययनकाठे चततघ्च 
एवर्सतथाऽपि प्रयोगकादे पडब्रहनीः कुर्यान् । कथं तत्करणमिति तदृच्यते । 
अमि त्वा शुरेदयप्रातरृकछत एव बृहती वदे समा्नाना । ततो द्विमीयवृहलय्थं तस्या 
करचश्वतुर्थपादमीशानमिन्दत्यारिकं पुनरः पटित्वा “नलावान्" [ ० पं० म 
७ पु९३२ ऋ० २६ ] इवयेतम्यां द्वितीयस्यामृचि पृव्ीधं परेत । सेयं द्वितीया 
वृहती । ततस्ततीयव्हत्यथं “न नातः" [ ऋण प° म ७ म॒० ६२ ऋ० २४] 
इयेतितीयवृहतीगतं चनु्थं पादं पुनद्धिरम्यस्य ततः मरमान्नानायां द्वितीयस्यामच्यु- 
तराथम् ““अश्वायन्तः। [ ऋण प° म० ७ म० २९ ऋं २४] इत्यारिकं पटे. 

सपेयं तृतीया वहती । अनेनेव न्यायेन द्वितीयऽमि प्रगाय चनुरथपष्ठौ पद पुनरपि 
द्विरावत्यं वृहनीत्रयं संपादयेत् । अत्राशायन्त इति पादमुद् वृत्य तस्य स्थने "दोः 
सखादीयः" [ ऋण तण म० १० पृ० १२० ० ३] इति पदं प्रक्षिपेत् । 
एतच पूवोध्यायेऽभिदितम् । 

उक्तक्रमेण बृहतीः पटित्वा परश्वाल्ठनीयानि सूक्तानि ददोयति-- 

इन्द्रस्य तु वीर्याणि प्रवोचं सरे ह यदिितरधिन्न इन्द्रेति 
पञ्चदश यस्तिग्मश्यङ्ग वेपमो न भीम उग्रो जङ्ग बीयोय 
स्वधावरानुदु ब्रह्माण्यरत श्रवस्याऽऽते मह इन्द्रोऽत्यग्रेति 
पश्च सृक्तान्यान इन्द्रो दूरादा न आसादिति संपात 
इत्था हि साप इन्द् इति पङ्कः सृददोहाः, इति। 

(इन्द्रस्य नु बीयाणि"? इति सूक्तं प््ददाचम् । “त्वे ह यत्पितरः'' इत्य- 
प्िन्प(स्य परुशचविरशत्यगात्मकस्य पुक्तस्याऽऽरो पश्चदश्षचेः पठनीयाः । ““यस्ि 
ग्शङ्ग'" इति सृक्तमेकादशचम् । “उग्रो जङ्ग इति पृक्त दशचम् । “उदु 

इन्द्रस्य न०-ऋ० प्० मण ! प० ३९० {| तं ह यत्तरः०~ 

ऋण० स० न० ७ मू० १८ ऋ० १ । यासतमशुङ्ग०-ऋ० प्त० म० ७ पूण 

१९ ऋ० १ । उग्रो जन्ञे०-ऋ० पं० म० ७ मू० २० ऋण० { । उदु 

बह्माणि०-क्रु० पं० म० ७ ० २४ क्र०१।आ ते महः०-्रु० प 

म० ७ पू० २९ ऋ० १।आनडन्रोर-क्र° सं म० ४ पू० २० ऋ० 

१। इत्याहि पोमः०--क्र० प म० १ सू० ८० ० १। 



२६८ श्रीम्सायणाचायेविरचितमाष्यसमेतम्-- [५पच्मारण्यके- 

बरह्माणि" इति पृक्तं षड़चम् । “आ ते पहः” इत्यादीनि पश्च सूक्तानि । तेषु 
प्रथमम् । “आ ते महः” इति पूक्तं पड़ । “न सोमः | ऋ० पै म० ७ 
पू० २६ ऋ० १] इति द्वितीयं पञ्चचम् । “न्द्रं नरो नेमथित' [ऋण पै 
म० ७ पू० २७ ऋ १]. इति पञ्चच तृतीयम् । “ब्रह्माण इन्द्र" [ ऋ० पं 
म० ७ पू० २८ ऋ० {] इति पञ्चच चतुथेम् । “अयं तामः [ ऋ० प्तं 

[3 © 

म० ७ सू० २९ ऋ० { ] इति पञ्चच पञ्चमम् । “आ न इन्द्रः" इलेततपृक्त- 

मेकादशर्चम् । तदेतत्वपातसृक्तमिति नाम्ना व्यवहियते । “इत्था हि सोमः" 
इत्येषा पङ्िन्छन्दस्करगेका । एतावत्परित्वा सुददोह्ाः पठनीया । 

मागान्तरं दरोयति- 
वादैत उत्तरः, इति । 

योऽयं श्नप्योत्तरतः(रः) पक्षः पोऽ वृहत्मामपतबन्धी । 

तमेव तेवन्धं विम्पष्टयति- 

त्वामिद्धि हवामह त्वं हेहि चेरत इति बहतः स्तोत्रियानु- 
र्पो प्रगाथो चतस्रः सतीः पड्वृदतीः करोति, इति । 

र्ववद्यास्येयम् । 
वृहतीपगादृध्वं पठनीयं मन्रजातं दशयति-- 

तमु पहि यो अभिभूत्योजाः सुन इं निमिष इ 
साम इति त्रीण्यभूरको रयिपते रयीणाप्रिल्ं 
सृक्तानि कथा महामनरधत्कस्य होतुरिति संपात इन्द्रो 
मदाय वरध इति प््किः मृददोहाः) इति। 

“तु प्रहि” इयेततपृक्तं पञ्चच॑म् । ८“सुत इतम्” इत्यदीनि चीणि सूक्तानि । 
तेषु "धुतः इत्येतस्मथमं दशचेम् । “वृषामदः [ कु पण म० ६ मु० २४ 
ऋ० १ ] हत्येतद्वितीयमपि सूक्तं दशचम् । ध्या त उतिः" [ऋण से म० 
६ ० २९ ऋ० १ ] इलेतत्ततीयं सक्तं नवर्चम् । “अभृरेकः" इत्यादीन्यष्टौ 

< ४ 

त्वामिद्धि हवामह ०--ऋ० से० म० ६ पू० ४६९ ऋ० १ । त्वं यहि 
चेरषे०-ऋ9 प्रण मण प्र ६१ ऋ० ७ । तमु एहि ° --ह० ० मण ६ 

मृ० १८ ऋण १। मुन इत्त०-ऋण० ० म० ६ पमू० २६ ऋ० {1 अम्. 
रेको०-ऋ० प° म० ९ मू० ३१ ऋ० { । कथामहा०- ० पं०म०४ 
मू० ३६ ऋण !। इन्द्रो मदाय०-ऋ० सं० म० १ प° ८१ ऋ० १। 

~ ~ ~ ---~ ~ - - ---~--~ ~~ ------~-~-~-----> 

१६. द्, म् । आन ।२ग. म् जान् ।३क. सख, पिन्यः । 



अध्या०२ख०२८८)] एेतरेयारण्यकम् । २६९ 
पक्तानि । तेषु “अभृरेकः› इति थम् पश्च मक्तम् । “अपूर्व्या पुरतमानि" 
| ऋण प० म०६ पृ० २२३० !] इति द्वितीयम्। ५“ य ओजिष्ठः" 
[ ऋ० तण म०१म्०३२क० १] इनि तनीयम् । ध्मंच त्वे) 
[ ऋ० स० म० ६ मृ० ३४० १] इति चनुभम् । «कदा भुवन् » 
| ऋ० प० म० ६ म० ३९ ऋ० १] इति प्श्मम् । “ सवा मदाप्तः ” 
[ ऋं० पण म०६ पृ० ३६ ऋ० १] इति पम् । ^“ अतराम्रथम् 
[ ऋ० ० म० ९ प° ३७ ० १] इति सत्तमम् । “अपादित [ ऋ० सं 
म० ६ मृ० ६८ ऋ० {| इत्यषएटमम् । तान्येतान्यष्टावि प्रयेकं पञ्चचनि। “कथा 
महाम् ८ इवयेततपूरक्तमेकादरचम् । तच संपातशब्देन व्यवहियते । “इनदरो 
मदाय'' इत्य॒गेका पङ्किच्छन्दस्का । तत्सवं पटित्वाऽने सूददोहसं पत् । 

उक्तयादेक्षिणात्तरपक्षयारनुमपयं कचिद्विशपं दरयति- 

राथतरो दक्षिणः पक्षः पदशः स्तोम एकदातं वसिष्रपरासाहा 
वादैत उत्तरः सप्तदशः स्तोमो द्विशतं मरद्राजमासाहः, इति । 

योऽयमत्र दक्षिणः पृक्षः सोऽयं राथतरो रथंतरमामसंबन्धी । तेन सान्न सुति- 
कटे पश्चदश्चः स्तोमः पेपा्यते । अऋत्रयम्य व्िषरतित्राह्मणोक्तप्रकारेणाऽञ्ृत्या 
पश्चदशपंस्याका ऋचो यस्मिन्स्तमे पंपायन्ते सोऽयं पञ्चदशः स्तोमः । तदालसकोऽयं 
दक्षिणः पक्षः । ̂  अमित्वाशुर् !) [ ऋ० प° म०७ पृ० ३२ ऋ० २२] 

इत्यारभ्य "त्या हि सोमः" [ ऋं० पै म० १ पू० ८० ° १] इत्येतदन्त- 

मृगनातमेक्राथिकं शतं सैप्द्ते, तदालकोऽयं दक्षिणः । तमिमं विषो नाम मनिः 
सपतामर््येन पारितवान् । अताऽयं वसिष्भरासाहः । एवमृत्तरपक्षेऽपि योजनीयम् | 
पक्षयो्क्स्तामात्मकत्वं तेत्तिरया आमनन्त--"* पञ्चदश ऽन्यः पक्षा भवति । 

पप्तदशोऽन्यः " इति । 

मागान्तरं दरोयति- 

भद्र पुच्छं द्विपदासु , इति । 

पादद्रयोपेतास्तृक्ष भद्रनामकं यत्पराम तत्पंबन्धी शच्रस्य पृच्छमागः | 

द्विपदा ऋचो दशेयति- 

र्मा न॒ कं भुवना सीषधापाऽऽयाहि वनसा 
--~~------ - ~~ *--- --- ~ 

ष्मानु क०-ऋ० प्त म० १० पूण {९७ ऋ० {| याहं वनत्ता०- 

ऋ० ० म० १ प्० १७२९० \। 
~~ ~= 

0 
९, 

[न 

११. भसः। 



२७० श्रीपत्सायणाचायैविरचितभाप्यसमेतप्-- [५पश्ारण्यके- 

सहेति नव समास्नाता अथासमास्नाताः , इति । 
“दमा तु कं भवना” इत्यादि सूक्तं प्चचम् । “आयाहि” इत्यादिकमृक्च- 

तष्टयोपेतम् । तदुमयमेखनादचो नव सपन्ते । ताश्वात्र संहिताम्रन्थे समाभ्रताः । 

अथान्याः काश्िदसपास्नाताः श्खान्तरगता विद्यन्ते । 

तामु प्रथमामाह- 

परव इन्द्राय हत्रहन्तमाय विप्रा गाथं गायत यञ्ज्ूजोपत्) इति । 

हे विप्रा ऋतिनो वो युप्माकं दत्रहन्तमायातिशयेन रातरुमातिन इन्द्रायेन्द्र 
प्रत्यथं गाथं गायत । गातव्यं यत्सामजातमम्ति तत्सवं प्रकर्थण गायत । यत्साम 
स इन्द्रो ज्ञनोषस्रीत्या सेवते तद्वायत । 

द्वितीयामचमाह- 

अर्चन््य् देवतास्व आस्तोभति धरतो युवा स इनदरः, इति । 
अ अर्थयितारो विप्रा देवतासु मध्येऽकमचनीयमिन्द्रमचन्ति पनयन्ति । 

तो वेदेषु प्रष्यानो युवा योवनपतपन्नः स इन्दर आस्तोभति पवत उत्प्ाहं करोति। 

तृतीयामृचमाह-- 

उपप्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पष्यन्तो रयिं पीपहे तमिन्द्र, इति । 
हेडृनद्रतं तां धीमहे वयं ध्यायामः। कौदशा वयं मधुमस्युपपरषे कियन्तः । 

एशवृक्षमंपारिताति पात्राण्यत्र पुत्षशठ्देन विवक्षितानि, तेषां समीपवर्ती यागप्रदश्च 
उपप्र्षः । प्रपो(चासो) मध्वादिमाधरुयरमपेततवान्मधुमांस्तादशे प्रदेशे क्षियन्तो 
निव्न्तः । तथा रयि पृष्यन्तां धनं वधेयन्तः। 

चतुथीम॒चमाह-- 
विश्वतो दायन्विश्वतो न आभरयं ता शविष्रपीपहे, इति । 

हे इन्द्र कषवरिष्रमनिशयेन बद्युक्तं यं त्रामीपहे प्राप्रूमो याचामहेवा मत्व 
हे विश्वतो द्ावन्सर्वपां प्राणिनां धनादि ददत्तादशस्तवं नोऽस्माकं विश्वतः सवै- 
स्मादशदाभर् धनारिकमानय | 

पश्चमामचमाह- 

म॒ स॒प्रणीते वृत्तम स्वराति पो वाजसातये, इति ॥ 
हे इन्द्र सुप्रणीते मुष पंपादितेऽस्मिन्कमणि बाजसातयेऽस्मम्यमन्नदानाय म॑दहि. 

्ठोऽनिरयेन पूजितः प्तं नूनम उत्तमः पुरुपः स्वरादप्वयमेव राजसि, न तु प्रतच्र 
इत्यथः | 
=-= -- 

"> 

ह. 

~ --~--~-~-------~ ~~ 

१६. ह, दूवप । 



अध्या०२ष०२(८)] पेतरेयारण्यक्ू । २७१ 

पष्ठीमृचमाह-- 
त्वं येक इईशिपं सनादग्रक्त आनसा, इति । 

ह टन्द्रत्व हि त्वमवेक एवाजसा परकीयन वटेनाम्रक्तोऽमाजितोऽतिरस्कृतः 
सनारनितुमस्मम्यं धनारिकं दातुमीरिपे पमर्थोऽपि । 

पप्तमीमृचमाह-- 
विश्वस्य भस्ताम दिदरान्पुरा वा यादे वेहाऽऽस नूनम् , इति । 

विश्वस्य सवैस्य जगतः प्रस्तोभ प्रक्ेणोत्पाहननक़ हे इन्र पुरा वाऽप्मदनु- 
छानत्यगिव वा मवाचिद्रानासासद्धकतत्तीनोपपनः । यदि बाऽयतेहाम्मिन्करमणि 
नूनमवदयुं मव्राचिद्रानास । 

अष्टमीमचमाह- 
इपं नां मित्राव्ररणा कतेनेगां पावरामिषं करणहयं न इन्द्र, इति । 

पत्रावरणा ह मत्रावर्णा युत्रा नोऽस्माकमिषमन्मिषां मूमि च कतेन 

कुरुतम् । हे इन्द्र नोऽस्माकं पीवरीं प्रमृनमिषपन्नं कुर् । 
नवमीमृचमाह-- 
द पदं मघं रयिपणि न सोमो अव्रतं हिनोति न रसपृश्द्रयिः, इति। 

हे इन्दर रयिषणि हविरटक्षण्य धनस्य दानरि मयि शं मुखं पदं निवास्थान 
मधं धनं च संपादयेति शपः । योऽयं सोमः सोऽयपत्रतमनुष्ठानरहितं न हिनोति 
न पयति । रयिः फरमूनं धनमपि न स्पृशदनुष्ठानरहितं परुषं न प्रप्नोति । 
ता एता नव्रमस्याकरा अस्यां सहितायामप्तमास्नाता चः। 

पुनरप्यत्तमाम्नाताः सूत्रगते षष्ठाध्याये परिता द्विपदा ऋचो दशेयति- 
एप ब्रह्मेति तिघ्ठः) इति । 

^“ एष व्रह्मा य ऋचवियः " इत्येका । "' विदनयो यथा „ इति द्वितीया | 
त्वामिच्छवकतस्पत इति तृत्तीया । 

संहितायां समाप्नतान्येगन्तराणि चत्वारि दायति - 
आप्रपस्मा इत्येका सुददोहा यद्रावानेति धाय्या सुददोहाः, इति ॥ 

इत्येतरेयत्राह्यणारण्यककाण्डे पश्चमारण्यके द्वितीयाध्याये 
दवितीयः खण्डः ॥ २॥(८)॥ 

आधप्वप्न् ०० स मण ७ पर ६५ ऋ० ४ यद्रवान०- ऋण प्ण 

मण १० पूर ५७४ कु9 द | 
= ------- ---------~-- 

(य ~~ - ~+ 

~ ~ -- -- ---- ------ ~~~ 

१क. गक ।२ग, परः| य | 



२७२ श्रीपत्सायणाचायेविरवितभाष्यसमेतम् -- [५प्चमारण्यके - 

५५ आधष्प " इति द्विपदा, तां पठित्वा सूददोहसं पठेत् । ततः “८ यद्वावान 
पुरुतमम् ?” इत्येतां चतुप्पदामनं धाय्यापत्ञितां पठित्वा पुनरपि सृददोहसं १३त्॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदारथप्रकाश रेतरेयत्रह्मणारण्यकाप्ये 
पश्चमारण्यके द्वितीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ ( ८)॥ 

अथ ठतीयः खण्डः । ( नवमः ) 

परवोक्तपुच्छमागश्॑नादू श ्नीयं शख्ममामं दशेयति- 

गायत्री तृचाश्चीतिः,) इति । 

तिमणापचां समहस्तचस्तादशानां त॒चानामज्नीतिम्तचाश्चीतिः । चलारिकशद- 
पिकरातद्रयसंस्याका ऋच इयथः । पेयमरीतिगायत्रीडन्दस्का पठनीया । 

[० 

प्रतिज्ञाताः सवा ऋचो दशेयति- 

महौ इन्द्रो य ओजपेति ति उत्तमा उद्धरति परोक्षं नो 
अन्धस इति तिस्र इन्द्र इत्सोमपा एक इत्यतत्मभृतीनां तिच 
उत्तमा उद्धरति तासां स्वादषः सोपा आयादहीलतापुद्र्य 
न हन्य बठाकरमित्येतां प्रयवदधाति जज्ञानो न शतक्रतु 
रिलेका परदूतं पुरतमिति शेष इउद्धेदमि शता ममि 
स्यत्तमायुद्धरति प्रकृतान्यर्जपिण आघा य अभ्निषि 
न्धतआतू न इन्द्र धुमन्तमिति सक्ते स्रददोहाः, इति ॥ 
इत्येतरयव्राह्मणारण्यककाण्डे पश्चपारण्यके द्वितीयाध्याये 

ततीयः खण्डः ॥ ३॥ (९)॥ 
«~~~ -- ~ ~ = = न्क = 

महौ इन्दो ०--कऋ० मे० म० ८ पञ ६ ऋ० १। प्रोफ नो अनधप्त०- 
ऋण म० म० ८ मु० ७८ ० { | इन्द्र इत्पामपाः०-क्र9 प्र० म० < पूण 

२ ऋ० ४ | सवादवः सोमाः०--कर० सं० म० मु० २ ऋ २८ । न्यन्यं 
बद्करम्०-क्० सं० म० ८ परण ८० ऋ० {| जन्नाना नु इतक्रतुः०- 
ऋण प° म० ८ मृ० ७७ ऋं० ! | पृष्टं पृर्षनम्०-क० पुण म० 
म॒० ९२ ऋ० २। उद्धदमि ध्रुता मत्रम्०- कण ० म० < मू° ९३ ऋ०१। 
प्रकृतान्यूजीपिणः०-- ० मे० म2 ८ मृ० ३२ ० १।आ व्रा येअश्निम्०- 
ऋ० प° म० ८ मृ० ४९ कर १।आत् न इन्द्र क्षमन्तम्०-ऋ० प° म० 
< प्ण ८१ ऋ० १ ]। 



अध्या०२ख०४(१०)] पतरेयारण्यकमू । २७३ 

“पहं इन्द्रः" इत्येतत्पर्तम्टचत्वारिरी दधि क्भिरूमेतं तसिन्पृक्ते ““शतमहम्"! 
[ऋ० सं० म० ८ पू० ६ ऋ० ४६] इत्यादिकाः मक्तावमानमागस्थास्तिष्च ऋच 
उद्धृत्य 'सामपयाय वक्षतः [ऋ० प० म० (म्० ६ ऋ० ४५] इत्यन्तमव पश्चच- 

त्वारिशद्धकऋागमहपतं पठत् । तत उथ्वम् “पुरोखङ्घं ना अन्धसः" इयादिका 

स्तस्च ऋचः पठन् । “ इदं वमा मुनमन्यः ” [ऋणप म०  प॒०२ऋ० १] 
इत्यस्मिन्दिचत्वारिशद्धि क गिमरपते पक्त प्रथमतः पठिता ऋचः परिल्ज्य (“इन्द 
इत्सोपप।ः ”› इत्यादिकं पठन् । तत्रापि “ इत्या धीवननम् ” [ ऋ० तेम० 
मृ० २ ऋ० ४० ] इत्यादिका अवमानमागम्पालिख्र क्च उदन्य “ये असि- 
न्काममाश्रियन् ¬ [ ० सं म० ८म० २ ऋ० ३९ ] इत्यन्तमेव पटृत्रिशद्धि 

म्मिहौतं पठन् । तस्यापि मध्य “ स््राद्रः सोमाः" इत्येनाम्चपुद्धत्य तम्या 
स्थाने ^“ न द्यन्यम् ` इत्येताम् प्रयव्रदधयात् । तया प्रयवादितया परहितं षटू 

्रिश॒टक्ममूहं पठित्वा तद्व “ जज्ञानो नु "' शदयकामचं पठेत् । ̂  पान्तमा वः” 
[ ऋ० ते म० < प॒० ९२ ऋ०  ] इत्यम्मिनमृक्तं जरयच्िशद्धिकग्मरुपेे प्रथ- 
मामचं परित्यञ्य ^ पुरुहूतम् ?2 हइत्यारम्य द्वात्रिशद्धि गिरतः सृक्तशेषः पठ- 
नीयः । “ उद्धृदमि '” इवस्िन्मक्तं चतुरि शि करगिमरते “ इद्र शे " [ ऋ० 
सं० म० ८ म्० ९३ कऋ० ६४] इत्यादविकमृत्तमामृचमृदरपत्यावशिषटं ्रयलिशद्धिक 
म्महपेतं सृतं पठेत् । ५ प्रकरनानि "' इत्यादिकं त्रिशद्धिक्गिमरपेते सूक्तं पठेत् । 
५अआघाये अधम् "' इति मुक्तं द्विवरत्वािरादिकऋगिमरूपेतं पठेत् । ५आतू् न 
इन्द्र ” इत्याक नतामिक्र।गमस्सतमक्र सक्त तत उपरितनम् । “आ प्रद्र 

[ ऋ० प° म० ८ मू० ८२ ऋ० १] इत्या्रिकं नवचपूक्तंते द्वै अपि सूक्ते 
पठेत् । ततः सृद्दोाहाः पठनीया । एवं प्ति परर हसः प्राचीनाश्चलारिद्रषिकश- 
तद्रयपतस्याक्रा ऋचः, ततस्त चाशीतिः पपयते ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचाय॑तिरचिते माधवीये वेदाथेग्रका्न एेनरेयत्राह्मणारण्यकमाप्ये 
क 

पञ्चमारण्यकरे द्वितीयाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ (९) 

अथ चतुथः खण्डः । ( दश्षमः ) 

६ 

गाकयस्तृचाशीतिरूष्वं शंसनीयं मागं दशेयति-- 

वाहंती त्चाश्नीतिः, इति 

# अरत्रैकवचनान्तः पाटः साधः, वशायाः सदक्नव टयनुश्ञानात् । एवमग्रेऽपि तप्र 

लूत्र राध्यम् । 

३५ 



२७१ भ्रीपत्सायणाचायविरचितमाष्यसमेतम्-- [५पश्चमारण्यके- 

वृहतीछन्दोयुक्ता काचित्तचाशीति; पठनीया । 

तत्रत्या ऋचो विविच्य दशंयति- 

मा चिदन्यद्िशंसतेत्येकया न त्रिशषतिपवरा सुतस्य 
रसिन इति विंशतेः सप्तमीं चाष्टमी चोद्धरति 
यदिन्द्र प्रागपागुदगिति चतुदश वयं घ ता सृता. 
वन्त इति प्श्वदश्ष मो षु त्वा वाघतश्चनेलेतस्य 
द्विपदां चोद्धरति राथतरं च प्रगाथमथ हास्य 
नकिः सुदासो रथमिलयतं प्रगाधरुदत्य त्वामिदा 
हो नर इत्येतं प्रगाथ प्रत्यवदधास्यमिप्रवः 
सुराधसमिति षटूवारुखिल्यानां सक्तानि यः 
सत्राहा षिचर्पणिरिति शेषोऽयं ते अस्तु हयंत 
इति सृक्तं उभयं शृणवच्च न इति सप्तमी चाएमीं 
चोद्धरति तरामिर्वो विद्रसुमिल्युत्तमामद्धरति 
यो राजा चपणीनामित्येकादश् तं बो दस्म 
परनीपहमा नो विषा स्षह्यो या इन 
भून आभर इति नव॒ सददोहाः, इति ॥ 

४ 
~> 

ष [ 4 # | 

इत्येतरेयव्राद्यणारण्यक्रकाण्ड पचमारण्यके द्वितीयाध्याये 
चतुथः खण्डः ॥ ४॥ ( १०) 

मा चिदन्यत्०-ऋ० प° म० < प° १ क० {। पवा सुतस्य०-तऋ9 
प° म० ८ मू० ६ ऋ० १। यदिन्द्र प्रागपागृदक्०-ऋ० पं म० ८ प° ४ 
तऋ० १ । वयध त्वा मुताक्तः०--क्रु० सै० म० <मू० ६६ कऋ० {। मोपु 
त्वा वावरतश्चन०--ऋ० ते म० ७ पृ० ३२ ऋण १ नकिः पुदाप्रोऽ~-ऋ9 
से० म० ७ पू ६२ ऋं० १० | त्वामिदाह्या नरः०-क्र° से० म० ८ पूण 
९९ ऋ० १ । यः सत्राहा विचपणिः०- ऋ० त° म०. ६ प° ४६ ऋ०३। 
अयं ते भम् हतः०-- ऋ० ते म० मू ४४ तऋ० १ । उमयं शृणव 
नः०-ऋ० पत०म० <पृ० ९१ ऋ० !। तरोरमि्वो किदद्रमुम्०--ऋ० पं० म 
८ मृ० ६६ ऋ०१। यो राजा चपणीनाम्०- ऋण प° म० ८ पण ७० ऋण 
१। तेवा दम्ममृनीपहम्०- ऋण प° म० (म् (८(ऋ० १ आनेति 
मुहव्यः०- ऋण तण मण < पर० ९.० ऋ० १ । याटृन्द्र मून आमर्०- 

ऋ पर म० ८ मृ ९७ ऋ° {| 



अध्या०२ख ०४८१०) एेतरेयारण्यक्रम् । २७५ 

५ मा विदन्यत् '' इयादिकं चनुचिशद्धिकगिमरमेतं सूक्तं तस्य पृक्तस्याव- 
सानमागस्याः ^ स्तुहि सनुहि ” [ ऋर० पते० म०८ ० १ क्रु ६० ] इत्या. 

दिकाः पञ्च परित्यञ्य “ सतोमापो अर्त” [ ऋ० प° म०८ पु० { ऋ 

२९ ] इयन्तमषेकोनतरिद्धि ऋग्मरमेतं पठत् । “ पिवा सुतस्य ?' इ्येतस्मि- 
शतूविशद्ि(तिभि)क्रमिरपो पृक्ते विंरातिपधस्याया उध्ैम् ्यंमे दुः" 
[ ऋण पं म० < पु० ३ ऋ० २१] इत्याद्याश्च कवः परित्यनेन् | अव- 
शिष्टायां रिदानावपरि ५ अमि ता पुतरपीतपरे) [ ऋ० पण म० ८ मू० ३ ण 
७ ] इत्येतां सप्तपीम् । “ अस्येदिन््रो वावुप्े ” [ ऋ० पमे म० < मृ० ३ ऋ 

८] इत्यतापष्मीं च परियन्यावरिष्टभिरष्टदशमिक्रगम्येतं म॒क्तं पठेत् | 
यदिन्द्र प्रागपागद ' इत्यादिकमेकविशतिमिक्रदग्मिरपतं सक्तम् | तत्रानितमा 

ध प्र पृषणम् ” [ ऋ० मं० म० < मू० ४ ऋ० १९] इत्यादिकाः सप्त परि- 
ल्न्य “ वहन्तु सवने दप" [ ऋण पण मत ८पमू० ४ ऋ० १४] इत्यन्तमेव 
चतुरशमिक्रग्मरूपेतं पठेन् । “वयं घ ला" इति पूक्तमेकोनिशतिमिक्भिः 
समेतं [ तक्षिन्पूक्तं ] “न हि परव" [ अण सं० म० ८ मू० ६६ अ० १] 
इत्यादिकाश्चनसः परित्यज्य “ मदाय चन्त सोमपाः" [ऋण प॑ म० <म् 
३१ ० {५९ ] इत्यन्तमेव पृश्चदशमिक्रभिमरुपेतं त् । “मो पु त्रा "' इत्या 
दिकं सप्तविशतिमिक्रग्मिरेतं तम्मिन्मक्ते “ रायस्कामः) [ ऋ० प° म०७ 
मू० ६२ ऋ० ३] इत्थतां दिपदमचमुद्धरत् । तथा रथेनरपामपवरन्धित्रगाथम् 

५ अभित्वाशर् " [ ऋु० प° मर ७ पू० ६२ ऋू० ० २२] इत्यादिक 
मृष्यमृद्धरेत् । तत।ऽवरिष्टं॑चतू#िशतिमिऋरगिमरूपेतं ततपूक्तं॒पठेत् । तत्रापि 
“८ नक्रिः सुद्राषः " इत्येतं प्रगाथमुदत्य तस्य स्मन ^ त्रापि द्यो नरः "” 
इत्येतं प्रगाथं प्रप्य पठेत् । “ अभिप्र वः" [ऋण प म० ८ वाह 
प्र० १ ] इत्यारिकानि वारुखिस्यानां संहिनायामान्न(तानि पटपश्चशद्धिक्रगि- 
ठ्पेतानि षटूसृक्तानि पठेत् । ““ लाभिद्धि हवामहे ' इत्यादिकं चतुदरमि- 
ऋगिरपत पृक्तं तसिन्नादित आरम्यद्वे ऋच परिलभ्य “ यः सत्राहा ` इया 
दिकं द्वादशमिक्रगिरतं सूक्तरषं पठत् । “ अयं ते अस्तु इति प्श्चचमेकं 
रक्तम् | “आ मनैः" [ऋ सै० म० द म्० ४५ ऋ १] इति पृशर्च 
द्वितीय सूक्तं ते उमे पुक्ते पठेत् । ““ उभयं श्ण नः "' इत्यादिकमष्टारशार्थ 
सक्तं तस्य मध्ये “त्वं ह्येहि " [ ऋ० पर म० ८ पू० ६१ ऋ० ७] इत्या 

दिकां सप्तमीम् । “ लं पुरू सदल्तणि " [ ऋ० प म० <पू० ६१ ऋ० <] 
इ्यादिकापष्पीं चेद्धलयावरिष्टं षोडराच सू पठेत् । “ तरोभिवः 7 इत्य 
दिकं पञ्चदशा सूक्त तस्िन्चत्तपाम् “ पम इदः" [ऋ० पत० म ८ पू० ६६९ 



२७६ शरीमस्सायणाचायंत्रिरचितमभाष्यसमेतम्-- [५पश्मारण्यके- 

ऋ० १९ ] इतयादिकामुदधत्यावरिष्टं चतुर्दश पठेत् । “यो राजा चर्पणी- 
नाम् '' हइत्यतत्पश्चदशनं पृक्तं [ तप्िन्पक्ते ] “ त्वं न टृनद्राऽऽप्ताम् ” [ ऋ० 

प° म० < पू० ७० ऋ० १९] हइत्यादिकाश्चतल्त ऋनः परित्यज्यावरिष्ट- 
मेकादशचं पठत् । “ तं बो दस्मम् " इयादरिकं पड्चं पूक्तं ए्टेत्। « आ 
नो विश्वायु "” इत्यादिकमपि षटडवं पृक्तं पठेत्। “या इन्र” इलयारिके 
पञ्चदशचं सूक्तं तस्यावपरानमागस्थाः ^ विश्वाः पृतनाः ” [ऋ० से० म०८ 
मू० ९७ ऋ० १० ] इत्यारिकाः षडुचः परियस्य ५नत्वा देवाप्त आप्त” 
[ ऋ० प° म० ८ सू ९७ ऋ० ९ ] इत्यन्तं नवच पठेत् । ततः पुदरोहपं 
पठेत् । एवं सति सूददोहसः प्राचीना वाहैती तृचाशीतिः पतंप्यते ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायैविरनिते माधवीय वेदाथप्रकाशञ रेनरेयारण्यकमाप्े 
पञ्चमारण्यके द्वितीयाध्याये चनुः खण्डः ॥ ४ ॥ ( १०) 

अथ प्रम: खण्डः । ( एकादशः } 

वाहव्यास्तृचाशतिर्ध्वं शं सनीयमागं दरोयति-- 

आप्णिही तृचाशीतिः , इति। 
उपिणक्छन्दायुक्ता काऽपि तुचा्ञीतिः पठनीग्रा । 
तत्रत्या ऋचो वितरिच्य दद्ायति- 

य इन्दर सोपपातम इनि मृक्ते तम्वभि प्रगायतेत्युत्तमापु- 
द्रतीन््राय साप गायत सवाय आशिपापहीति 
तिषठ उत्तमा उद्धरति य एक इद्विदयतन आयाद्यद्रिभिः 
युतं यस्य त्यच्छम्बरं मद इति जयस्तचा गायन्यः 
मेपदाप्णिहः सप्र सप्र गायत्यः पटूपदुष्णिहा भवन्ति 
यद्िन््राहं यथासं पर सेम्राजं चपंणीनामिति सक्ते 

य इन्द्र सोमपातमः०-क्र० ० म० (प° १२ ऋ० १। तम्वमि प्रा 
यत०-ऋण पठ म० ८मृ० १९ ऋ० ! | इन्द्राय पताम गायत०-ऋ० पतर 

म० ८पू० ९८ ऋ० १। सण्राय आरिपामहि०-कऋ० पण म० < स० २४ 
ऋ० १।य णक इद्विदयत०-ऋ० प° म० १ प्र ८४ ऋ० ७ । आयाह्य- 
द्विमिः०--ऋ० पेण म० ५ मू० ४० ऋ० १। यस्य त्यच्छम्बरं०--ऋ० तण 
म० ६ पृ० ४४ ० १। यदिन्द्राह०-क० पण म० ८ बू० १४ ऋ० १। 
प्र म॒म्रान०-क० प० म० ८ मृ० १६ ऋ० १। 



अध्यास ०९(११)] एेतरेयारण्यकमू । २७७ 

उत्तरस्योत्तमे उद्धरति वार्जहत्याय शरस इच्युत्तमा- 
युद्धरति सुरूपटरननुप्रनय इति त्रीण्ये््रसानसि रयि- 
मिति सक्त य आनयत्परावतत इति ति उत्तमा उद्ध 
रति रेवतीनेः सधमाद इति तिः सृददोहाः, इति । 

य इन्द्रः" इलयेतत्रयन्निश मेकं सृक्तम् । “इन्द्रः मुनेषु" [ ऋ० ते म० ८ 
मृ० १३ ऋ० १ ] इतीदमपि ्रयलिशदचं मृक्तं ते उभ प्क्ते पठेत्। “तम्बभि" 

इ्यारिके सूक्ते रमाम् “अरं क्षयाय [ ऋ० परं० म० < मु० १९ ऋं० १६] 
इत्यादिकाश्नमुद्त्य “अस्मकिमिनृमिरत्रा खय" [ ऋ० पतै म०८ मृ० १९ 
ऊ० १२ ] इयेतदन्तं द्वाद शच पृक्तं पठत् । “इन्द्राय सापः" इन्यारिकं द्वाद 
शचं पृक्तं तदपि पटन् । “(सखायः हृत्यारिकं त्रिशदचं पृक्तं तम्मिन्ननिमा 
व्यथा वरा? [ ऋण प° म० ८ पृ० २४० २८] इत्यारिकालित्र कव 
उदरधय “वदरीपिस्य ततिनृम्ण नीनमः" [ ऋ० पै म० ८ पू० २४ ऋ०२७] 
इत्यन्तं प्तरिरात्यचं सूक्तं पठेत् । “व॒ एकः" दृत्यादिरकस्तृचः, “आयाहि 
इत्यारिद्िनीयम्तृचः । “यस्य यत्" इलयादिस्तृनीयस्न॒चः । त एने त्रयस्तृचाः १द- 
नीयाः । इत उधव गायत्रीखछन्दस्का ऋचः पठनीयाः | ताश्च गायत्य उप्णि- 
कंतवेन पंपादनीयाः । तत्संपादनं कथमिति [तदृच्यते-] । सप्त गायत्यो मिदित्रा 
पट्(दु)प्णिहः पंपयन्ते । सप्तम्यां गायतयाम्षरचनुप्काणि पडुविचने । तेष्वेकं 
चतुप्कमकेकस्यां गायतां यो नीयम् । ततोऽषटविंशत्यक्षरतवादुष्णिगेव सप्ते । 
एं सप्तस गायत्रीपु पट्(दुोप्णिहः संपन्ना भवनि । स्वापि गायत्रीपवेव- 
मुष्णिक्तं सपादनीयम् । सप सप्त गायत्णः पटूषटष्णिहो भवन्ति" इति वीप्सा 
पठिता । ̂ “यदिन्राहम्'' इत्यादिकं पञ्चरशनं गायत्रीछन्दसं सूक्तं पठेत् । “प्र 
सम्राजम्" इत्यादिकं द्वादररच सूक्तम्, “आयाहि पृषुमा हिते" [ ऋ० प° 
म० ८ प्रण {७ ऋ० { ] इति पृञ्चदरच सूक्तम् , ते उभे गायजीदन्दस्के सक्त 
पठनीये । तत्रेत्तपूक्तस्योत्ते द्वे “वास्तोप्पते'' [ ऋ० प्ण म० < पू० १७ 

ऋ० १४ ] इत्यारिक उदृत्यावशिष्ठं रयेदरचैम् “न्यसििन्दध आ मनः! [ऋ९ 
से० म० ८ सृ० १७ ऋ० १६] इलेतदन्तमेव पठनीयम् । (वातरेहत्याय'' 

वात्रहत्याय शवते०-क्र० पं म० ३मू० ३७ ऋ० १ | पुरूष 
कृत्नुमृतये ०--ऋ० पं० म० १ पू० ४ ऋ० १। एन्द्र प्ानप्ति०-ऋ० प 
म० १ सु० ८ ऋ० १। य आनयत्पर्वतः०--ऋ० पत म० ६ पू० ४९ 
अह० १ । रेवतीनेः पथमादे०-कऋ० म म० १ पू० ३० ० १३। 



२७८ भ्रीपत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्-- [९पश्चमारण्यके- 

इत्यादिकमेकादश्च गायत्रीकरन्दस्कं सूक्तं तत्रोत्तमाम् “अर्वावतो नः [ ऋ० 
० म० ६ प्० ३७ ऋ० ११ | इयेतामचमुदधृत्य “उत्ते शरमं तुराम्ति" [ऋ० 

० म०३प्० १७ ऋ० {] इत्यन्त्र दशचं पठेत् । (सुरूपष्लुम्' इत्या- 
दिकं गायत्रीढनरं दशचमेकं सुक्तम्, “आ त्वेता निपीदतः' [ ० सं० म9 

) सू० ९ ऋ० १] इत्यादिकमपि गायत्रीढनदस्छं दराच तच्च द्वितीयं सूक्तम्, 
“युज्ञनिि व्रघ्रम्" [ ऋ० सं० म० १ मु० ६ ऋ० १ | इत्यादिकमपि गायत्री 

छन्दस्कं तत्तृतीयं सुक्तम्, तन्येतानि तरीणि सूक्तानि पठत्। “एर सानसिम्" इति 

गायत्राछन्दस्ं दानमेकं सूक्तम्, "दन्द्र हि मत्स्यन्धप्ःः [ ऋ० ० म० { 

प° ९ ऋ० १ ] इत्येतदपि गायत्रीचन्दस्कं ददाच द्वितीयं सूक्तम्, एने उभे 
पठेत् । “व आनयत्"" इत्यादिकं त्रयलिरादचे गायत्रीढन्दम्कं सूक्तं तस्मिुत्तमाः 
“अधिवृवः"' [ ० सं० म० ६ पठ ४९ ऋ० ३१] इत्यादिकास्िघल ऋच 
उद्धत्य “अस्मात्राये महं हिनु" | ऋण स्० म० ६ पण ४९ ऋ० ३०] इत्यन्त 

तरिश सक्तं पठन् । “.रतीनंःः' इत्यादिका गायन्रीदन्दस्कास्तिसच अचः पत्। 
““यदिन्द्राहम् इत्यारभ्य (शवतीनः, इति तृचान्ताख्रयचिहादभिका(क) शतप 

व 

र्याका गायत्योऽत्र पठनीयाः, ताश्च पूतरक्तप्रकारेण पपमु पमु षटरषढु(डु)- 
|~ 

(कि 

प्णिहः संपद्यन्ते । तथा प्ति चनुरंशापिकशतपरल्याका उष्णिहः पन्नाः । 
ध्य इन्द्र सोमपातमः! इत्याद्यामु स्वनः पिद्धा उष्णिहः पदुव्रिशत्यथिकराः(क) शत- 
तेर्याक्ाः । तातां सवाप मेदनादूौप्णिही तृचाश्ीतिः सेप्यते । तां पटित्वाऽनते 

सूद्रदोहपं प् । 
तुचाशीतिशंसन कंचिद्धिरोषं विधत्ते-- 

इलयेतास्तिसस्तचाशीतयः स्वा अधरर्याः, इति । 

इत्येवे पृवमृक्ता गायघ्रीवरहत्युष्णकटन्दस्कास्वृचाशीतयो याः सन्ति ताः पवी 
अध्या अध[च?]मरनति । प्रथमेऽपचैऽवप्ताय पश्वदृत्तरमगरच पठेदरितयैः । 

अरीतिप्वन्रद्धिममिप्रलया्रूपेण ताः प्रशेमति- 

अन्नमश्चीतयः, इति । 

या उक्ता अशीतयस्ताः पक्ष्याकारस्य शब्रस्याननस्यानीयाः । तथातेन मनपति 

ता मवरयेदिय्यः। 

वक्ष्यमाणस्य वानाम्न ऋुवतमृहस्योदरलवानुसमरणममिप्रय प्रद पति-- 

उदरं बश्चः, इति । 

वास्य ककपेषः पकष्याकारस्य शक्तस्योदरम् । तथातेन मेवयेदियथैः । 



अध्या०२ख०९८(११)] एतरेयारण्यक्रम् । २७९ 

वशानामकमृक्पवं विधत्त- 

त्वाऽवतः पुर्सतविति वक्षः सनितः सु सनितरित्येत- 
दन्तो ददीरेकण इति द्विदा नूनपयेटयेकषदा ता अस्य 
सृददोषस हइत्येतदन्तः सुद्दोहाः सृद्रदोहाः, इति ॥ 

इदयतरेयतव्राह्मणारण्यककाण्डे पमारण्यके द्वितीयाध्याये 
पश्चमः खण्ड; ॥ ५॥ ( ११) 

इति बहूवृचव्ाह्मणारण्यककाण्डे पञ्चमारण्यके 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

^“ स्वाऽतः ^ इलयारिकं अयल्लिशदचं सूक्तम् । तम्मिनमृक्ते “ प्रनितः सु 
सनितः ” हत्यृश्, एषा त्ंशनितमा। । तदन्तानां विंशतिपरंस्याकानामृचां समूहो 
वश्नामकः । तन्मध्ये “ ददीरक्णः '” इति काविदूषटिता, प्ता द्विपदा द्रष्य । 
“ तूनमथ '' इत्यक्षरचनुषटयात्मिका काचिहेकषदा । एतदुभयं मच्रुद्धिभमभ्या- 
वृत्तय विशेष्यते । अध्ययनकटे वशस्य अकव “निन: मु सनितः" इयेत- 
दन्तः । प्रयोगकटि तु “ ता अस्य सृद्रोहपः " इत्येतामप्यचं परिता प एकविंशा 
्यृगात्मको वहः प्रयोक्तम्यः। अन्ते पठितायाः सृद्रोहसः पुनद्भरदृत्तिरधयायपतमा्ति- 
योतनीर्था ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायतिरनिते माधवीये वेदाथध्रकाश देतरेयत्राह्मणारण्यक- 
भाप्ये प्ञ्चमारण्णरे द्वितीयाध्याये पञ्चमः षण्डः ॥ ९ ॥ ( {१} 

इति श्रीपरसायणाचायेषिरचिते माधवीये वेदाथपरक्रामे बह्चव्राह्म- 
णारण्यककाण्डभाप्ये पचमारण्यक्र द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

त्वाऽवतः पृरूक्ो०-ऋ० पंम० ८ मू० ४९ ऋ० {| प्तनितः मु पनितः- 
ऋ० मं० म० ८ स॒० ४९ ० २० । ददोरेक्णः० ऋ० ० म० < पू० ४ 

ऋ० १९। नूनमथ-ऋ० पर म० ८ पू० ४६९ ऋ० १९। 

+ एतदुपरि ख. पुस्तक टिप्पणिकरारूपेण शरियांशिद्रन्थो वतेते स॒ यथा--“ अत्र सूदोहसा 
सदैकविशतिसंदयासंपादनं प्रथमारण्यकमिशुद्रम् । तत्र हि-एकरविंशतेः परथक्सददादसः शंसनं विहि. 

तम् । अतोश्ैवं व्याप्येवम् । यद्यपि ब्राह्मणे 'व्ने शंसति ता एक्पिशतिमंवन्ति" इत्यकरवंशतेः 

दंसनं रिहतं तथाऽपि आस एनु य ई वदेति एकवि्या आस आरिकानीतस्य पृथुश्रवसो दानस्तृति- 

रिति सर्वानुक्रमण्यक्त्येन्रीत्वामावस्य दयषतवात्ततः प्राचीनानामेवात्र शंसनं कायमिचमिग्रेयाऽऽद-- 
सनितः सु सनितरित्येतदन्त इति । नन्वेवं विशतेः शंसने ब्राह्मणोक्तेकरविरतितेद्यायाः कथमुप- 

१२, "दिवेः । 



अथ तृतीयोऽध्यायः । 
तत्र प्रथमः खण्डः 1 ( १२) 

पतिरूप्य शखप्योरुभागं [ वक्तं 1 प्रतिजानीते- 

उरू, इति । 
यादरू तो कथ्येते इति शेषः । 
[ प्रतिन्ञातमथमाह-- 

इराप्री युवं म॒न र्येनस्याधचायायतीकारम- 
तरपृत्तरस्यानुष्प्कारं प्रागु्तपायाः प्र बोम 
मन्द्पानायानपस्र इति नि्रिद्धानं बनेन षाया 
न्यधायि चाकन्यो जात एव प्रथमो पनस्ानिति 
ते अन्तरेणाऽऽयादयवा इुपन्धुरठा विधं दद्राणं 
सपने वहूनामिलतदावपनं दश्तीनाधि्द्रीणां 
्िषुज्गतीनां वृहतीसपनानां यावतीरावपरं 
स्ताबन्तयध्वंमायुपा वपांणि भिजीविपेत्संवत्सरा- 
त्संवत्सरादृश्ता नवा स्यम् पु वाजिनं देवजृत- 
मिन्द्रो विष्वं बरिराजतीदयक्रपदन्द्रं विश्वा अ्री- 
दधननिन्यानुषमं तस्य प्रथमायाः पतरमधेरच शस्त्रो 

इन्द्रानी युव्रपुनः०--क्रु० प° म०८म्० ४० क्रु० १।प्रवो महे मन्द 
मानायान्मः०--ऋ० पं० म० १० मृ० ९० कू १। वनेन वायो०-ऋ० 
मृ० मण १० मृ० २९ अ० १] यो जात एर प्रथमो मनघ्वान्०--ऋण प्र 
मर पू०१२ ऋ० १। आयाद्यवाद्०--ऋ० पं० म०३पू० ४३ ऋ०१। 
रिधर दद्राणं समन वहूनाम्०--ऋ० पं० म० १० मु० ५६ ऋ०९। लम् पू 
वाजिनं देवनं ०-ऋ० तञ म० १०म्० १७८ ० १ | दन्द विश्वा अी- 
वृपरन्०--ऋ० प° म० ! प° {१ ऋ° १। 

पर्तिरिलन ब्राह-र्दरेकुण इनि द्विपदा नुनमथयेकपदनि । अयमथः--प्रि्ञी ऋ्दरदीरेक्ण 
इयाद्रा । मा चायचद्रयातमिक्रा । तत्राऽऽ्याचंस्य द्विपदावच्छेमनम् । द्वितीयस्य वेकपदावच्छर- 
सनम् । एवं त्रिभागेन रोमन एकविंशतेः संपरतिमवतीति । यद्यपि दीर्ण इलध॑स्य द्विषदातवं 
नूनमथेचस्यकपदात्वं च प्रातिशाद््यविरुदरं तथाऽपि तरत्रकृता श्रखन्तरमृटकतयेत्थं विभागः कृत 
इति ज्ञयम् । प्रथमारण्यकं प्िशखण्डे माप्यक्ररपरि विभागनेधकव्रिशतिसंद्या परिता । अत्र तु 
विपरीमुफं तदाशयो न ज्ञायत ` इति । 



ध्या०३०१(१२) देतरेयारण्यकम् । २८१ 

त्रेणाधर्चेनोत्तरस्याः पूममर्च व्यतिषजति 
पादेः पादाननुषप्कारं प्रागुत्तमायाः पस्मात्प 
स्मादधेचादुत्तरमुत्तरमधचं व्यतिषजति प्रकृत्या 
देषः पिवा सोपमिन्धर मन्दतु सेति षहयोनिष्ट 
इन्दर सदने अक्रारीत्येतस्य चतक; शस्तो 
त्तमापुपसंतत्योपात्तमया परिदधाति, इति । 

“इन्द्राय युवं सु नः'” इत्यादिकं पृक्तं द्वादश्षचम् । अत्र नहि वाम् 
[ ऋण प° म० < मू० ४० कऋ० २] इयेष द्वितीया शकरीचनस्का । “पे 
नद्रा्निम्याम्' [ऋ० मं० म० < सू० ४० ऋ० १२] इत्यपोत्तमा त्रिषटुष्डन्दा । 
अवरिष्ट दशचः प्रलेकं पटृपदा महापङ्क्तिच्छन्दस्काः । ताम् दक्षम् पदच्रयात्म- 
कमेकेकमृचं गायत्रीं कला शपेत् । पादद्रयेऽवपाय तुतीयपद प्रणतो गायत्रीक 
रणम् । येषं शकः द्वितीया त्या अरि पद्त्रयातमङ् पूतर्थं मायत्रीप्मयेनेव 
दोपेत् । उत्तराधं तु पदचनुष्टयासङरमनुषटमं कता क्षपेत् । द्वितीयपदिऽवपताय 
चनुधपदि प्रणवप्रयोगातुषप्करणम् । एवमृत्तमायासिषुमः प्राचीना एकादशं 
ख्याका ऋचः शस्त्वा तरिषटुममृत्तमां विरेषोक््यमवात्सामान्यप्राततिमनुमृ् रमेत् । 
प्रक्छन्दाति बेधुभारिल्यनेन सूत्रवक्येन(ण) तिष्ूमोऽर्वाचीनानां गायत्यादीनामध- 
चरशंप्नविधानात्रि्टमः पादश पनं पतामान्यतः प्रत्तम् । एकम्मिन्पदिऽवपायोत्तरम्मिनपदे 
प्रणवप्रयोमः एदशं पनम् । तेन क्रमेणोत्तमां शपेत् । ततः “ प्रवो महे '' इलया. 
दिकं निविद्धानपरजञक सक्तच सूक्तं रमेत् । निवित्पततकनीन्द्रो देव इत्यादीनि 
पदानि रोमनक्राङे यसिनपृक्तं धीयनो प्रतिप्यनते तत्मृक्तं निविद्धानम् । “ वनेन 
वायो "' श्येनः सूक्त रेत् । “यो जातणएव्'' इति पश्चदराच सूक्तं 
पठेत् । यदयायुप्कामः स्यात्तदानीमनयोः पक्तयेर्मध्ये “ आयाह्यवडः '” हयष्टवं 
सृक्तम् ^“ विधुं दद्राणम् 7” इदयेकामृतं च प्रतिपत् । अनेन प्रकषपेण क्रियदायुरधिकं 
मवतीति तदुच्यते । दराप॑स्याकानां मण्डानां पतमूहरूपतच्छाकस्यपंहिता दद - 
(त]शग्द्नाच्यत । तस्या पहितायामृत्न्ना ऋचा दशल्यः, ताछ द्रतापनद्रद्- 

वताचिष्प्डन्दस्का जातीखरन्द्का वा स्वुद्धिकोशठेनाक्षरपख्यया गणयित 
वृहल्यः पेपायने । तथाविधानां बृहतीनां यावतीनामावापर मवति तावन्ति वषा 

फा प्ाममिन्द्र मन्त् त्वा०्-ऋण पतत० मण ७ सू० २३ ऋ० १ । यानष्ट 
ॐ 

इन्द्र सदने अकारि०- त° स० म० ७ मू० २४ ऋ० {| 

१ क. ख.धृ. ड. शतयरिनब्द् । २ क.ख.ध दसतग्प्रः । ३ क. ख. ध, ड, 

अतयाष्व । 

~~ ------+~~~~----- 



२८२ भ्रीपत्सायणाचायविरवितभाष्यसमेतम्-- [५पशचमारण्यके- 

ण्ययं पुमान्पू(मानायुषः प्र्प्मि दरदं जीवितुमिच्तरत् । परषपकाटे यावन्तः सव 
स्तरा अथिकजोवनायपिक्षितासतेषु प्वत्परेपकेक्मास्संवत्सरानिमित्तमूतादशतो 
दश वृहतीनां पमृहानावपेत् । न वेति प्तान्तरम् । एकेकपतवत्रनिमित्तमेकेका 
बृहतीति तस्यामिप्रायः । एवं च पति प्रकृते व्रषटप्ठन्दस्कानां नवानां प्रकिपतत्ा. 
दक्षरगणनया ता एकादश वृहत्यः संपद्यते । ततस्तावदायुवधते । “4 लमू षु '” इति 
तृचात्पकं सूक्तं पठत् । तत उध्वेम् ““ इन्द्रा विश्व विराजति '' इत्येतामेक 
पदामचं शाखान्तरगतां पठत् । ““ इन्र॒बिश्वाः "` इत्य्टचमनुषटप्ठन्दस्कं पूक्तं 
तच्च व्यतिषङ्गेण शपेत् । कोऽपो व्यतिषद्गप्रकारः पऽयममिधीयते-- प्रथमायाः 
पवां ( पूरवमध ) यथापाठं शञस्तरोत्तेणाधर्ैन पह द्वितीयस्या ऋचः पै 
मधर व्यतिषनेन् । एवमृत्तरायाः । तत्र पदिः पादा अनृषञ्ननीयाः । प्राचोनाप 
पप्तखप्यक्ष परस्परं व्यतिषङ्गं कृत्वा तेनेय व्यतिपङ्गेणानुष्रभं कृत्वा शपेत् । एवं 
च सति प्रथमायामच्यध्ययनक्रमेणव पादत्रयं पठिता द्वितीयस्या ऋचः प्रथमपाद्- 
माङ़प्य चनर्पादतयेन योजयन् । सेयमङ्ऽनष्टप् । ततः प्रथमायामनचि चतुर्थपादं 
द्वितीयस्यां द्वितीयपादं च संयाज्य प्रथममधच कुयात् । तना द्वितीयस्यां तृतीयपादं 
तृतीयस्यां प्रथमपाद च सेया्य द्विनीयमधनं कुयात् । पयं द्वितीयाऽनुष्टप् । एवम्- 
तरत्राप्यकैकपादान्तरितवेन ह दवौ पादौ सयेज्याधचान्कृला द्वाभ्यां दवाम्याम 
चीम्यमिककाञनुषटप्मेपादनीया । उत्तपायाः प्रगेव सेपदितात्पतसमातपत्स्मा- 
दध॑चादुं सेपादितमत्तरम॒त्तरमधंचं सयोजमेत् | ना एनाः परस्परव्यतिपक्ताः पपता- 
न्मः पठिता तन उध्वं प्रकृत्या यथास्नानपाटेनेव शेषः शन्रम्यानििमो माग एका- 
परः पठनीयः । एं सति मृक्तस्याऽऽनतयेोरधचयोयथास्नातपाठः, मध्यगतानां 
चनूरशानामरभवानां ठ्यतिषङ्गपाठ इत्युक्तं मवति । ^ पिवा सोमम् ' इति । नवर 
क्तं तत्रान्तिमािन्नः परियग्याऽऽदौ पडुवः पठत् । “ योनिष्ट इन्द्र " इति 
पड्चं सूक्तं तत्राऽऽदौ चनखः पटित्वा तदनननरं पष्ठी पठन् । पत्वा च ततः 
्वमाकिन्या “एय सोमः? [० परं० म०७मूु० २४ ऋ० ९] इलनवा 
पञ्चम्या परिदधाति निप्केवस्यशब्रं समापयेत् । 

अथ होतुनपं त्रित्त- 
परिहित उक्थ उक्थसंपदं जपति, इति। 

प्कृतिमनेऽशनि्टामे हाना निप्कवल्यशचदृध्वम् “ उक्थं वाचीन्द्रायोपञञण्यते 
त्वा, इति मच जपति । तत्राक्ये वाचीन्द्रायलतावानुकरथपरपद्धागः । उपदाण्वते 
तरत्येतावानुक्थवीयमागः । उक्थशब्दः शखवाची । तथा सत्यत्र निप्केवल्याघ्य 

१. द. "त्वादूमाक्षः । २ ध्र. द. द्वनीयपाद् । 



अध्या०३ख०२८१६)] पेतरेयारण्यकम् । २८३ 
# 

उक्थं समति प्त्ुक्यतेपद्धागं होता जपेत् । उक्थं॑वाची््रयेलयेताकदव 
जपेदित्यथैः। 

वीय॑मागे प्रतिनिधि विधत्ते-- 

उक्थवीर्यस्य स्थान उक्थदोहः, इति ॥ 
इत्येतरेयत्राह्मणारण्यक काण्डे पचमारण्यके तृतीयाध्याये 

परथमः खण्डः ॥ १॥ (१२) 
योऽयपुक्थवी्यमाग उपाण्वो लत्येवह्पसतत्स्थान उक्थदोहास्यो मन्न: 

पठनीयः । शासान्तरगतेो मूधा दाक्रानामित्यारम्य यत्तममृद्धं मे पुश्वेखन्तो मन्रप्- 
मृह सद्थदाहप्ञकः । 

इति श्रीमत्सायणाचार्यतिरचिे माधवीये वेदायप्रकाश्च एेतरेयत्राह्मणारण्यकमाप्ये 

पञ्चमारण्यके तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ ( १२) 

अथ द्वितीयः खण्डः। ( ज्रयोद्शः ) 

तक्षिन्नक्यदोहे प्रथमे मनच्रमाह- 

पां छोकानापसि वाचो रसस्तेनः पराणस्याऽऽयतनं 
मनसः संवेशथक्षपः संभवः श्रोत्रस्य प्रतिष्ठा हृदयस्य 
सवेम् । इन्द्रः कम।क्षितममूृतं व्योम । ऋतं सलं 
विजिग्यानं विवाचनमन्तो वाचो विभः सवेस्मादुत्तरं 
उयो तिरूधरपतिवादः पूं सव वाक्परागवाक्पपरु सलिलं 
धनु पिन्वति । चश्षः श्रो प्राणः सलयप्तपितं वाक्पमृतं 
मनसो बिमूतं हदयोग्र ब्राह्मणमतैपन्रुमे वपेपवित्रं 
गोभगं प्ृथिव्युपरं वरुणवयििततमं तपस्दनििन््रञयेष 
सहसधारमयताक्षरमपृतं दुहानम् , इति । 

निष्केवल्यनामक हे उक्थ वं एिन्यारिलोकानां सवषां पूं रिरः्नी- 
योऽपि । वागिनद्धियस्य सारम्तमसि । प्राणस्य तेनः शक्तिरूपमसि । मनस 
आयतनमाश्रयोऽसि । चकषरिद्धियस्य सं्रेशः खविषये प्रवेशनप्रामध्येमसि । 
भ्रोतेन्दियस्य सेभवः शब्यग्रहणायोत्पत्वृततिरूपमि । हूदयस्याटदरुस्य परति- 
हाऽऽधारम्तो देहोऽपि । निष्केवस्य नेतावदेव त्वं फं तु जगति यद्विद्यते तत्सर्व 
त्वमप्ति । इन्दर इत्यारम्य दुहूनभिल्न्तेन म्रन्थेन तदेव प्रवं प्रतयेकमुदाह््य 

१. स. घ. ५, `स्थानमसि। 



२८४ श्रीपरसायणाचायरिरचितमाप्यसमेतम्- [९पञ्चमारण्यके- 

दर्थे । इन्द्रः पहस्रक्षः। कमं दङपूणमापरादिकम् । #अक्षरमकारादिकम् । 
अगते पीयूषम् । व्योपाऽऽकाशः । ऋतं मनप यथव्रस्तु चिन्तनम् । सलं वाचा 
यथावस््वमिधानम् । बिजिग्यानं ्रिनयरीरं राजादिकम् । विवाचनं विरोपण क्तं 
समथ॑म्। वाचः शब्दकारस्यान्तः पयेवप्तानभमिः। स चान्तो विभषेक्तम्यस्याथोभिवा- 
दने समथः सवेस्मात्प्रकाशनातादुत्तरं ज्यातिरादियष्पम्। उधो गवां स्तनप्तमृहः। 
अप्रतिवादो विद्रत्कथायां प्रतिवाद्यक्तिराहित्यम् । यस्य यस्य वस्नो यद्यत्पुवं 

कारणरूपं तत्सव्ररूपम् । परागवागुत्तमाधमूपा या वागि तद्रूपम् । स्रु नाना- 

विधविश्रुमिः प्रहितं सदिं वृष्टयुदकं धेनु पिन्वति, यथा धेनुः क्षीरप्ररानेन 
प्रीणयति तद्वद्षटमदक़ सस्यनिप्पादनेन प्रीणयति । चक्षुःश्रोत्रपाणा इद्धियवायु- 
ल्णः । छोके यद्यवहारजातं सल्यसंपितमनतोक्तिरहिनं वाक्धभृतं शब्दैः पंपूणं 
मनसो विभरतमथप्याोचकष्य मनःपवनिि मृत्वा विशेषेण व्यवस्थितं तादृशे काथ्य- 
वहारनातं सवम् । हृदयोग्ं हदये मनमि रच्यमानं युद्धादिकमुग्रं कमे । व्राह्मणमतै 
ब्राह्मणा मतांरः पोपका यस्याध्ययनादेलद्राह्यणमतकम् । अन्नमे अन्नं त्रीहिय- 
वाद्रिकं शमं विवाहारिकम् । वर्प वृष्टयुदकेन प्रक्षल्तितया शुद्धं मृपरदेशना- 
तम् । गाभगं गवां वनि गरद्धहतुतवादिख्प प।माग्यनातम् । प्रथच्युषर् 

ृरथिव्थां निखन्यमानं यृपस्य मृहम् । वर्णवय्ितमे वृश्ठपिपतिना वर्णन तत्प् 
कारिणा शरवायुना चातिरयनेतं प्राप्तम् । इततममिव्यम्मिन्नथं तकार एको दक्षः । 

तपस्तन तपम कृशं मनिररौरजातम् । तदेव वृष्टिवायुपृदरवप्हिष्णुत्वाद्ररूणवायु- 
म्यामतिद्रायेन प्रापतमित्युच्यते । इन्द्रञयेषटम् । तदेव मुनिशरौर नानमिन्द्रादप्यधिकं 
हिरण्यगमादिपदप्ताधकतवात् । सहक्वधारमयुनाक्षरम् । अमृतं दुहानम्। यद्रा यत्तेषु 
देवाथं गीदुह्यते तदा तस्य क्षीरस्य धारा देवानामग्रे सह्रस्याकाः संप्न्ते । 
अन एव दोहनप्रकरणे--“वपूनां पवित्रमपि सहश्रधारम्" इति म॑च्रा आन्नाताः । 
तत्र दोहनग्रकरणे समान्नतिषु यान्यक्षराणि विदन्ते तान्ययुतपंस्याकानि वहुखानी- 
त्यथः । बहुथारामिवहृसरेशपेते यदुपते क्षीरं तद्यानं गोकुटम् । इत्थं सवमुदाहल 
प्रदरितम् | 

अय द्वितीयं मन्रमाह-- 

एतास्त उक्थ प्रतय एता व्राची तिमृतयः । 
ताभिमं इह पृष्षवामृतस्य भियं महीम्, इति । 

~ -----~- ~~~ 
~~~ ~ ~ -~~----~- -- - --- 

# आक्षतशष्दस्य व्याद्यानमेतत् । + मले टरस्वभ्छान्ददः । 

१, ब्द्जातस्या रग. "पप्र ।३क.ल.घ. ड. विग्रू्त। ४क.ख. ध. ड, च्य 
मानं । ५ क. ख. घ. इ. मनर | 



अध्या०३०२(१३)] एेतरेयारण्यक्रम् । २८५ 

हे उक्थ निप्केवस्यशच मधा टोकानामित्यादिना पतमिन्दर इत्यारिना [च] तया 
पुवेममिहिता एताः सवस्ति तव भृतय रेशर्याणि | न केवह तैः शब्दैः प्रतिपा्ा- 

नामथानामेव विभूतिं करत्वेता वाचः शब्दा अपि तव विभूतयः। ताभिविमृतिभिः 
स्वाभि मदथमिहासमन्करमण्यगृतस्य विनाशरहितस्य सखगीपंबन्धिरीं पदीं भियं 
प्रां तपदं धृष्व पेपादय । 

तृतीयं मन्रमाह- 

प्रजापतिरिदं व्रह्म वेदानां स्ने रसम् । 
तेनाहं विश्वमाप्यासं सवान्कामान्दुहां महत्, इति । 

पूरा प्रजापरतिर्ेदानां रसं सारमृनपिदं ब्रह्म प्रोटं महात्रतं निष्केवल्यं वा पृष्ट. 
वान् | तेन कर्मणा शल्रेण वाऽहं होता विश्वं स्वं फटपाप्याततम्् । प्रापो मृया- 
सम् । तथा सर्वान्कामानमोगान्महृदतिरयेन दुहां पादयामि । 

चतुथं मन्रमाह- 

भूर्भुवः खल्लयो वेदोऽसि । ब्रह्म प्रजां मे पक्ष, इति । 
ये भररादयस्लयो लोका यश्च वेदौ हे उक्थ तत्पं त्वमाि। मदय ब्रह दं प्रजां 

च पुत्रादिकां धुक्ष पादय | 

पश्चमपष्टप्तमाषएटमानन्रानाह- 

आयुः प्राणं मे धृष््व । पूनि मे पर) 
भियं यशो मे पुश्च । ठोकं व्रह्मबचं- 
समयं यज्गसमृद्धि मे पुष्ष्व, इति । 

धिश्च धनप्तपारिनीं प्रजाम् । छक खगाछ्यम् । स्पएटमन्यत् | 

मधा छोकानामित्यादिकमुक्यदोहास्यं मन्रपतवं होता प्रथमं खयं जपित्वा पश्चा 
द्वयं वाचयदिति विधत्ते- 

इति वाचयल्यध्वयुमबद्ध॒चेदस्य भवति, इति। 
अस्याध्वर्योरिदं मन्रलहूपमवुद्धं चेदनवगतं यदि मवति तदा होता पाठयेत् । 

अवगतत्वे खयमेव नपेदित्यथंः | 
तस्माजपादू्वं होतुः कतव्यं वित्त 

ओमुक्थश्षा यज सोपस्येतीज्याये संम 
पितो ये यजामह इत्यागूय निलयवैव 
यजति व्यवान्येवानुवषद्छराति, इति । 

१. ति। प्र । 



२८६ श्रीपरसायणाचायबरिरवितभाष्यसमेतम्-- [९पञ्चमारण्यके- 
@ ॐ किन 

यद्ऽध्वयुरोपरक्थश्ना इत्यादिप्रेषमन्रं पठति तदानीं होता यागाथ संप्रेषितः 
सन्नादौ ये यजामह इत्युचायं निल्ययेव प्रङृतिगतया ^“ पि सोममिन्द्र '' 
[ ऋ० से म० ७ पू० २६ ऋं० { ] इत्यनयेव यजेत् । तामेव याञ्यां पठेदि- 
लैः । तत उच्छप्मकृलेवानुवषद्कारं कुयात् । सोमस्यप्ने वीदं परङृतमेवानु- 
वषटुकारमन्रं पठेत् । = 

अनुमच्रणे विरोषामावं दरेर्यत- 
उक्तं वषटकरारातुमन्रणमू्, इति । 

प्रृते) वागोन इत्यारिकं यदनुमच्रणपुक्तं तदेवात्रापि दरष्टमयम् । 
अध्वर्यो; कव्यं होत्राऽेक्षणीयं दरोयति-- 

आहरलयध्वयैरक्थपात्मतिग्रा्मां धमसां थ, इति ॥ 
मक्षणाथेमुक्थपात्रातिग्रा्येषु चमपेषु च यः प्ोमरपोऽवशेषितस्तमध्वयुहोतारं 

प्रयानयेत् | 
होतुः कर्तव्यं विषत्ते- 

भक्षं प्रतिख्याय होता प्राड्पङ्ादवरोहति, इति । 
अध्वथणा समाहनं भक्ष ज्ञात्वा पाङ्युखो मृत्वा [होता] प्रङ्गादवरोहेद् । 
अध्वयूणां कृत्यं व्रिधत्त- 

अथेतं परेद प्रत्यचमववध्रन्ति यथा शंसि 
[क 

तार भक्षयिष्यन्तं नापहनिप्यसींति, इति। 
हसिता होता प्रहस्य स्थाने स्वयमुपविदय सोमे मक्षयिप्यति तदार तस्य हातुः 

पेङ्खना(णो)पपातो मा मृद्विलमिप्रेय तं प्रहु पश्चानरीत्वोपरि बधीयुः | 
मन्षणस्थानं विधरत्त- 

कस्य द्यायतनमासीना हाता भक्षयति, इति । 
पसमच्रकर भक्षणं विपत्ते- 

अयेतदुक्थपात्रं होतो पशषटेन जपेन भक्षयति । 
बाग्दरेषीं सापमरस्य दृप्यतु । सोमो मे राजाऽऽ- 
युःपराणाय वपतु । स मे प्राणः स्ेमायुदहां महत्, इति । 

उपस्चए्रनतरान॒त्तापएव्रकण वाम्द्व।तय]।दमच्रजपन यक्त उक्थपात्रगत साम भक्ष 

येत् । सोपस्य रपेन बाग्देवता वृक्षा भवतु । प च सोमोऽस्माकं राजा ्ननायुह- 
भूतप्राणाथ ३1 जनयतु । स च प्राणा मम सक्मायुमहत्सपण यथा भवति तथा 

दुहां सपादयतु । 
~~ --~---~---~-~--- ----~------ ~~ --~--- -- ~ = --~- 

१६ वागन । बग भतः व्रा । 



अध्या०३ख ०२८१३) एेतरेयारण्यकम् । २८७ 

अथ तृतीयसवने विशेषं प्रिधत्ते-- 
उत्तमादामिपरमिकाततृतीयसवनमन्यदरवदरेवानिवि 
द्वानादस्य वामस्य पलितस्य होतुरिति सङिल- 
स्य दधतमस एकचत्वारिशतमानोमद्रीयं च तस्य 
स्थान एकाहिका वश्वदेवस्य प्रतिपदनुचरो, इति। 

अभिष्वनामके पछ(ड)हे यदुत्तमं पषठमहस्तस्मादद्रोऽम्मिन्महात्ननामके ऽहि 
तृतीयसवनपतिदेषटम्यम् । दिश्वषां देवानां स्तृतिवर।चक्रानि निवित्पदानि यस्मिन्नानो- 
मद्रीयमृक्ते पटिप्यनते तम्मात्ृक्त वैश्वदेवं निविद्धानं तस्मादुन्यत्पृव्मावि पवेमामि- 
किक्रवू्ुञ्य(वत्रयुज्य) तस्य निविद्धानमूक्तम्य स्थाने अस्य वामस्य" इलयेतदानो- 
भद्रीयं नेलेतदमयं पठनीयम् । “ अस्य वामम्य ? इति पृक्तं द्विपश्चाशदचं तसित्न- 
न्तिमा एङादश परित्यस्यावरिष्टमक्चत्ारिशिन्संर्याकमक्ममृहं पठेन् । सच 
पहः सविस्य परबन्धी “ गौरीमिमाय सटिल्यनि तक्षती ” [ऋ० प्० म० १ 
प॒० १६४ ऋ० १] इति तत्रत्यायामरच्यमिधानात् । दी्रतमा नाम कश्चिदषिस्तेन 

ष्टः “ वद्रिषद् प्रियघामाय " [ ऋ० सन म० १ सू० ४० ऋ० १ | टला 

दिको वहूनां मृक्तानां पमो दी(दे)घनमसः । तम्मिन्ं्े ५ अस्य वामस्य '” इवयेत- 
दपि सृक्तमवस्थितम् । तप्य मृक्तम्यात्र परिलिपंबन्धो दीयतमःतवन्धानुस्मरणा्थम- 

मिहितंः । चादकपरापतस्य वैश्देवनिविद्धानस्य स्थाने “ अस्य वाम्य” “अनो 
भद्राः ” इति द्वयं पठेत् । इ्यतावानत्र विशेषः । एकाहे व्िश्निनामकं म्राषिका- 

हिक या प्रतिपदनचरौ वेंशवदरेवस्य विहितो तविवरात्र महात्रतेऽपि वेशदवशखरस्य 
प्रतिपदनूचरा कतव्य । प्रारम्भे पठनीयस्तृचः प्रनिपत् । तदरनन्तरमभावी तृचोऽनु- 

रः । “ तत्सतरित्रृणीमहे "” [ऋ० तण म० ९ प्ू० ८२ ऋ० १ |] इत्येष तृच 

प्रतिपत् । “ अद्यानो देव पवितिः” [ ऋ० प म० ९ पृ० <२ऋ० ४] 
इत्ययं त्चोऽनुचर इत्यरथः । 

[| 

प 
हि 

वद 

अथाऽऽञ्चिमारनशखे विशेषं विधत्त- 

च्यवेत चेद््लायज्गीयपप्रे तव॒श्रवो वय इति 
षट्स्तोत्रियानुरूपो यदीखान्दं मृयसीषु चेत्स्तुवी- 

अप्य वामस्य परितख होतुः०--ऋ० सं० न० १ पू० १६४ ऋ० १ । 

आनो मद्राः०-क० पं० म० ! पू० ८९ ऋ० १।अगरेतव श्रवो वयः०- 

ऋ० ० म० १० प° १४० ऋ०° १। 

१ख.ग.घ. ड तः । नोरः) 



२८८ श्रीपत्सायणाचायविरवितभाष्यसमेतम्-- [१पञ्चमारण्यके- 

रज्ञाऽतनि न स्वषक्तिथिरिति ताव्रतीरतुरूपः) इति । 
यज्घायज्गीयपि्येकं पाम । इलान्दमिल्यपरं सताम । ते उभे सामनी महात्रः 

उन्दोगेविकस्पेन प्रयुज्येते । तत्र यदा यज्गायङ्गीयं प्रयुक्तं तदानीं वहृचेरानिमार 
तशकक्रपिरेवं क्रियते । « वैश्वानराय धिषणाम् " | ऋ° पे० म०रप०२ 
ऋ० १] येक सक्तम् । “शं नः करति" [ ऋण सं० म० १ पू० ४३ 
ऋ० ६] इव्यगेका । ̂  प्रयज्यवः") [ ऋ० पण म० 4 पू० ५९ कऋ० १. 

इत्येकं सूक्तम् । ““ यज्ञायज्ञा वः” [ ऋ° पण म० ६ पू० ४८ ऋ० १ 
इयेकः प्रगाथः । ५ देवो वः "” [ ऋं० प° म०७ पू० १७ ऋ० ११1] इत्य. 
परः “ नाततरदते " [ ऋ० प० म० १ पू० ९९ ऋ० १] इत्युगेकरा । “ अपो 
हिष्ठ?) [ ऋ० मुं० म० १०मु० ९ ऋ० ४] इत्यादिः प्राङृतः शक्लरोप 
इति । यदा तु सामोर्यत्तायत्तीयं साम परित्यज्य तस्य स्थान इलन्द्नामकं पाम 
गीयते तस्मिन्पसष पूररक्तं प्रगाह्य परित्यञ्य तस्य स्थानि “ अग्रे तव" इत्यादयः 
पटवः पठनीयाः । तत्राऽऽयप्चः स्तातियः | ^ इर्यन् " [ ऋ० सं० म० 
१० मू० १४० ऋ० ४ ] इलादरिको द्वितीयस्तृचो ऽनुरूपः । ततरेखान्दं पाम प्रथ- 
मतृने गीयत इलयेकः पक्षः । तृचद्रयेऽपि गीयत इृयपरः पक्षः । एकतृचगानपकष 
लोत्रियानष्टपवुक्तौ । भूयसीपु तवद्रयगतामु परवाखप्यक्षु यदि सामगाः स्ुरीरंल- 
दान। सोत्रियाणामृनां पटूमंस्यपिततादनृह्पेऽपि ^“ आपरि न सवहक्तिभिः " 
[ ऋ० पं० म १०म्० २१० १] इयायस्तावनीः; पटूमष्याङा ऋचः 
हेत् । स एतावानाश्निमाकतङल विरे पः । 

आरण्यका य उपक्रानो महात्रतप्रयोगस्तमिममुपपंहरति- 
संपन्नं महाव्रतं संतिषएत इदमहरभरिमो यथा- 
काटमवभूृषं मेहं दरयुः संददयुश्रेसीः, इति ॥ 

इत्येतरेयव्राह्मणारण्यककाण्दे पञश्चमारण्यके तनीयाध्याये 
दवितीयः खण्डः ॥ २॥ (१३) 

महावतत्रिषयं यदधौत्रं तत्सेपणम् । इदं महात्रतास्यमहश्च समाप्तम् । तचाहर- 
गिष्टमपस्थं तस्यावमथक्राले पद्ध होमपात्रः सह जकपर्भवे हरेयुः | याश्च वृष्य 
इतरेषामामनाय निर्गितालाः सवा वृीिदिदहनकाने दहेयुः । 
इति श्रीमतप्ायणाचामतिरनिते माधवम वदायध्रकाश्च एेनरेयत्राह्मणारण्यकमाप्ये 

पञ्चमारण्यके ततीयाध्याय द्वितीयः कण्डः॥२॥( १६) 

आअगम्र न खनरूक्तभः०-ऋण० प्० म० १० ०२१ ऋ० {| 

१ग.घ. ट्. घछदाप।२ग.त्।ए 



अध्या०ईख ०२(१४)] एेतरेयारण्यक्रमू । २८९ 

अथ ततीयः खण्डः । ( चतुदृशः ) 

अथ महावतरंपने नियमव्रिरेपानरयति- 

नादीक्षितो पदावतं शंसेन्नानप्रो न परस्मे नास- 
वत्सर इत्येके कामं पितरि बाऽऽचार्यांय वा 
दासेदासनो हषास्य तच्छस्तं भवति, इति । 

एकाहादीनपत्रह्यपश्चिवरिधो(धं) महात्रत इृ(तमिप्यक्तम् । तत्र स॒त्रख्पे महात्रते 
होतुरपि यजमानत्वाल्सिद्धव दीक्षा । एकाहाहीनयोम्नु होता न यजमानः, करं त्वन्य 
एव ॥ प्र ए द्विविधः । स्वाधिऽमिषठेमादो दीक्षित एकः । मोमयागराहित्यादरीकषि- 
तोऽपरः । तयोर्मभे दीसित एकः परकीये महात्रतकरमैणि शंसनं कुर्यात् । न त्वदी- 
क्षितः । तच परकीयं महात्तं द्विविधं चित्यामनिप्तहितं तद्रहित वा(च) । तयोर्मध्ये 
चित्याग्निमहिने महत्रतप्रयोगे शमनं मघ्यं न त्वनग्रौ चिलश्निरहिते । परस 
पित्राचार्ययतिरिक्तयनमानाथं शपनं न कुयान् । अपतवत्मरे पेवत्परपत्नग्यतिरिक्ते 
कतौ कापि न शंमेदिव्यक्रेषां पततः । पित्राचाययोः खम्मादन्यत्वऽपि देहप्रदानेन 
्रियाप्रदानिन चेपकरासितात्तयोरथं यच्छेने तत्स्वायमेवर मवति । अतो न तत्र 
निपेधः | 

शंपने नियमानभिधाय म्न्थाध्यापने तदिदमिलयादिना नियमानमिधास्यति । 
अत्र केविद्राक्यान्तरमधीयते- 

टोवृशसपुक्यश्ना यज सोमस्येयेक्र; भः 
स॒ नारश्चेसेप्वनाराशंसेषु वा दोत्रका- 
णापुवर्धशा यज सोमानामिति, इति। 

तस्थैतस्यायधिकस्य वाक्यस्यायमथः । यानि होतुः श्खाणि नाराश्च ास्यचमपपत- 
हितानि तद्रहितानि च तेषु सर्वप्प्युक्थश्ञा यज सोमस्येलयपेक एवाध्व्योः परेषम- 
च्रपाठः। होत्रकाणां रन्नेपतयशा यज सोमानामिलयध्याहत्य बहुवचनान्तः प्रपो 

्रव्यः । सोऽयमर्थः प्रकृतित एव प्राप इति मता केकिदितदवाक्यं नाधीयते । अपरे 
स्वध्याहारं परिल्यञ्य सोमस्मेलयेकवचनान्तमेव प्रषमनुवलयं होत्रकाणां शश्ेषु विशेष- 
वरिधानाथैमिलयमिप्रयेणितद्वाक्यं परन्ति | 

+ उवथजा इयादिकमितीलन्तं मृठं भाप्यपु्तक्रेपु नास्ति । कंवटं मृलपुस्तक्गेपुप्रलभ्यते 1 

एतच मृं भाप्यकृन्मतेनायिकम् । 

१ग. नित्तद्रा । 

~ --- = -------~-~- 



२९० श्रीपत्सायणाचा्यविरवितमाप्यसमेतम्- [५पर्वमारण्यके- 
[4 

इदानीमध्यापननियमान्दशयति- 
तदिदमहनीनन्तेवासिने परव्रयान्नासंबत्सरवासिने नो 
एवासंवत्सरवासिने नाब्रह्मचारिणे नासब्रह्मचारिण 
नो एवासव्रह्मचारिणि नानमिप्राप्तायेतं देशम् , हि । 

अध्यापकस्य गुरोरन्ते समीपे वम्नुं शीलमम्यलयन्तेवासी । तनियमाश्च स्मृतिषु 
द्षिनाः--“ गुररनृगनत्योऽभिवा्श्च " इति गोतमम्मृतिः । ^ जआहूतश्चाप्यधी- 
यीत छव्धर चास्मै निवेदयेत् "' इति याज्ञवस्क्यः । ““ अक्रोधनोऽनपृयः सव टं 
चाऽऽहरुखे, माथ प्रातरमत्रेण भिक्षाचर्यं चेद्धिमाणाऽन्यत्रापपत्रम्योऽभक्ष- 
स्ता "' इत्यापस्तम्बः। एौनियमेरमेनाऽन्नवामी, तद्विरहितोऽनन्तेवासी तृदताय 
नियमरहिताय तद्विदं महात्रनप्रतिपादकं वाक्यं न त्रयात् । नियमवानपि य चा 

यपमपि सेवम शुधरां इन्वा न ष्तताटशायापरि न वयात् । नियनिमवदेक्य 
दाक्षिण्येन संवत्मरवामामवरऽपि कराजचित्प ग्रन्थः प्रोच्य इव्याशङय नौ एतवति 

पुननिपेधति । अष्टविधन्रीमङ्गरहिना व्रह्मचारी । 

तथा च स्पमयत- 
ध्ध्रवणं कौनने केदः प्र्षणं गृद्यभापणम् । 
सेकल्पाऽध्यवमायश्च क्रियानितरत्तिरव च। 
एतन्मेथुनमषटा ङ्गं वदनि ब्रह्मवादिनः । 
विपरीनं व्रह्मचयमनद्रवाषक्षणम् “' इति ॥ 

(कक > १ [न 

तथाव्रिव्रदयचयगहिनाय न त्रयात् । उक्तवरियेत््नारिमिः पह वपतीति 
सव्रह्मचारी । यदरेकम्मादाचायान्महाध्यनारः मव्रह्मचारिणः । नद्विपरीतैः मह् 
वमनीत्यसव्रह्मचारी, नाटपाय न त्रयान्। सहवानिनां व्रह्मचमयामव्रेऽपि तस्य व्रह्म- 

चर्यपद्धावमात्रेण योग्यनामाशङ्य ` मम्गना दोप्रगुणा मवनि "" दनि न्यायन 
खकीयत्रहमच्यम्यापि कथेविच्छमिन्यं मंमवरेदियभिप्रच नो एतनि पनमिपिधति । 
आचार्यो यम्मिन्दरो निवमत्यनं दवमनमिपराप्नाय न त्रान् । घनदाक्षिण्यादिनिमि- 
तेन स्वये तद्गृहे गत्वान कथवेदिव्यथः | 

वहूकृन्वाऽध्यापनं निधेयि-- 

न भ्रयः सकृद्धदनाद्विगदनाद्रा दस्यव, इनि । 
एकम्मिनययाय सिप्याणामधयापनं सदरद्दनम् । पयायद्रयऽप्यापने द्विगदनम् । 

तनो भूयो न प्रतरृयात् । तृतीयचनुयादिपमागप्रानान्छिप्यान्नाध्यापयेत् । कि तृ द्रस्येव 
्विधेवाध्यापनप्तृतिः कौया ननु ननाश । अयनग्हम्यतेन गोपनीयत्वत् | 

१४. ख. घ. ८, -भ्योदतिन्च। ग. कतय्या। 



अध्या०३ख०३(१४)] एेतरेयारण्यकरम् । २९१ 

तस्मिनेव गोधन मतान्तरमाह-- 

एक एकप पत्रयादिपि ह स्माऽऽह जानृक्गण्यः, इति। 
जातुकण्येनामकरम् मृनिद्धिर्यापनं न महते । एकम्मिनभ्यापने रिप्यव्ाहल्यं न 

सहते कि तु पपरदायविच्ेदनिवारणावमक्र आचाय एक्स्मे शिष्याय व्रृयादिये- 
तवदेवाम्युपगच्छति । 

शिप्याणां चास्पवार्थकयोवयमाम्तदध्यापनं निपधनि-- 

नव्सचन तृनीय इति, इनि। 
इिशब्दः शिष्यप्रयुक्तनिपवरममाप्यः | 
पि प्याचा्योमयप्रृक्तानिपवानशंयनि- 

न तिषंसिनिषएठते न व्रजन््रनतन शयानः 
दायानाय नोपयासीनि उप्यासीना- 
याध एव्राऽऽमीनाऽध आनाय) इति। 

तिप्र्नाचायस्िषएने रिप्याय न त्रयात् | णवमत्तरतचापि द्रधप्यम् । उपरि मश्च. 
| । आचायः स्वयमध एव ममत्वाऽऽीनो ममिष्ठयव त्रयान् | 
पुनरपि रिप्यनियमान्दशेयनि- 

नव्रषम्धो न प्रतिस्तव्पो नानिवीनो नां इलो. 
धवज्रनपथितोऽधीयीन न मांसं मुक्ता न 
लादि दृष्ट न गनासुं नात्रल्माक्रम्य नाक्ला 
नाभ्यञ्य नान्मदनं कारयित्वा न नापितेन कार 
यित्वान स्नासरा न वणकरेनानुटिप्य न स्रजमपि 
नदन न सियपुपगम्य नास्य नावरिख्य) इति । 

र्रमगे ठव्यायाश्रयणमतव्रषठम्भः। पररामागे हस्तयादेण्डाच्याधाराश्रयणं प्रति- 
स्तम्भनम् । खण प्वाङ्धापिपरानमतित्रीति(तोलम्। पञ्माप्तनादिकमङ्करणम् । एत- 
त्प परिल्यञ्य नानद्रयमर्वं कृत्वा योगपद्वल्रायाश्रयरहितां म्रन्यमधीयीत । मांस. 
भोननटोहितदरेनमतप्राणिदरशनोच्छिष्टयाक्रमणनेत्राज्जनदेहाम्यज्गशरीरमरेननसनिङ्् 
न्तनाद॒प्णोदकलानचन्दनकृड्कुमाचनुद्पनपुप्पमाटाधारणल्लीप्गमहिप्यक्षराबुडेनाव- 
टेनानि कृत्वा नाधीयीत । 

पमा्त। मतमेदं दरेयति- 
नेदमेकस्मिननहनि समापयेदिति ह साऽऽह 
जतकरण्यः समापयेदिति गालो यदन्यसा- 



२९२ श्रीमत्सायणाचा्विरवितमाप्यसमेतम्-- [५पशचमारण्यके- 

क्तृचाश्ीतिभ्यः समापयेदेषेत्यापरिवेहयाय- 
नोऽन्यमन्यस्मिन्देशे शमयमान ईति, इति । 

इदं महानताध्ययनं यस्मिन्दिने प्रक्रान्तं तस्मिन्नेव समाप्तं न कुर्यादिति जातू- 
९ 

५ 

कण्यस्य मतम् । गालवस्य तु कुयादिति मतम् । आ्निवेह्यायनस्य तु कियदेव 
पमापयेदिति मतम् । गायत्यादिम्यस्तचाश्चीतिभ्यः प्राचीनमाज्यप्ररगारिकं 

यदाकष तेवैकसिन्दिने समापयेत् । इतरमागं तु दिनान्तरे समापयेत् । यथेवोत्र- 
मागस्यान्यसिमिन्िने समापनं तथेवान्यमुत्तरमागमन्यस्मिन्दशे शपयमानः; समापयनन- 

वतिष्ठेत । इतिशब्दो मतद्वयममाप्लर्थः । 

देराविषये पुनरन्यं विशेपं ददीयति- 
यत्रेदमर्धीयीत न ततरान्यदधीयीत यत्र खन्ध. 
धीयीत काममिदं तत्राधीखीत; इति । 

इदं महाव्रतप्रतिपारकं मन्रनातं यम्मिनरेऽधीनं तसिन्देशे स्थिता म्रन्मान्- 
राध्ययनं न दुर्यान् । यम्मिम्तु देशे म्न्थान्तरमधीतं तम्मिन्देश सेच्छयेद्मध्यें 
शकम् । 

दाखान्तरे केदमधीलय स्ायारिति सानास्यं यत्कम विहितं तस्माद््रागेव महात्र 
ताध्ययनं विषत्त- 

मेदमनधीयन्तस्तातको भवति यद्यप्यन्यद्रदरधी- 
यान्नेवेदमनधीयन्ल्तातको मत्रनि, ईति । 

करत्लमपि वेदमधीत्य स्यादिति मुख्यः कपः । यदा नु वदैकदेशमधीयीतेलयन्- 
कटप आश्रीयेत तदानीं यद्यपि मरातरताद्न्यदशपूष्मामाद्रिकं वहुगरन्थजानमधीतं 
तयाऽपि महात्रताध्ययनमकरतवा तत्त्ञानं न कुयान् । 

अधीतस्य महाव्रनम्न्यस्य तिम्यत निपषति- 

नास्मादधीतास्ममाययचप्यन्यस्मासमायेनेवास्मास्रमात्रेत्, इति। 
प्रततामान्दादिरोपेण यत्रप्यन्यस्मादशपृणमामादिग्रन्थाखमागरद्न्थविस्पति प्राप्तु 

यात्तयाऽपि प्रयतनेन पुनः पुनरतृच्याऽस्मान्महात्रनगन्धानन्र प्रपात्रेत् । 
अत्र केचिदिदे वाक्यान्तरमपि पटन्ि- 

नो एवास्मा्ममावत् › इति । 
आद्ररातिशशचयाथ तद्वाक्यं द्रव्यम् । 
मन्दरस्य वेदभागविम्मतिदरोपाऽप्यतद्ममृत्यमावेन परिहियत इति वशेयति- 

अस्मान्न परमाद्रदन्मान्मन इति विदरात् } इति। 



अध्या०२ष०२८१४)] तरेयारण्यकमू । २९३ 

आत्मनः पृरुपाथाय महात्रतविस्मृल्यमाव करःएवाहमिति निश्िनुयात् 
तत्रान्यद्राक्यं केचित्पदनि-- 

अलं सयं विद्यात् ; इति । 
महात्रनमेव पुरूपाथाया्टमिति यदुक्त तत्सत्यं प्रामाणिकं न तत्र शङ्कितव्यमिति 

निधिनुयात् । 

इदमपि वक्यान्तरमादराथम् । अवि्मृनगरन्धस्य पुनरन्यं नियमं विधत्ते-- 
नेदं विदनिदंविदा समुदिशेन सह 
युज्ञीन न मधमादीं स्यात् › इति । 

ं महात्नग्रन्थजातं वेत्तीनीदं चित् । तादः पुमाननिदंबिदा तदन्धज्ञानर- 
हितेन पुरेण सह न समुद्विरेत्। नम्य पुरो भ्रन्थमेतं न पेदवित्यभः। तादृशेन 
महावरनानमित्तेन पृरूपेण सहेकम्यां पङ्को न भृञ्जीत । सधमाद्री तन साधं हपादि- 
व्रिनोदवानपि न स्यात्| 

यथोक्तमहाप्रनाध्ययननियमप्रपङ्गेन कत्स्वेदाध्ययननियममपि दरेयति- 

अथातः स्वाध्यायधर्मं व्याख्यास्याम उप पुराणे 
नाऽऽपीते कक्षोदक्रे पूत्रह्नि न संभिन्ना 
च्छायास्वपराहन नाये मेषेऽपरता वर्वे त्रिरात्र 
वेदिकेनाध्यायेनान्तरियान्नासिमन्कथां वदेत 
नास्य रत्राच न च केतयिषेत् , 

वदैकदेशम्य महाव्रतस्य +नियमकथनानन्तयंमथशठ्देनोच्यते । एकदशनिय 
मेन कृत्स्ननियमप्य वुद्धिस्यत्वादानन्तयं युक्तम् । अतःशब्दो हैत्वथेः । यस्मात्निय- 
मेनाधीतः खाध्यायः फट्प्रदसस्ादिदयथः | खप्याध्यायः खाध्यायः खशाः, 
तस्य धर्मो निपिद्धकाह्यभ्ययनवरजैनम् । तद्धमं॑ विस्पष्टं पताकल्येन कथयि. 
प्यामः | उप पराण इत्यादिवाक्येन पैप्याः पौणैमास्या उपरितनः काल उपलक्ष्यते । 

तथा हं-- पराण कक्षादक उपा्पति सति नाधायतति वक्रयय।नना । केतशच. 

व्दैन टतादिपज्ञममिधीयते । तस्य मृष्टे वृष्टिकालप्तपादितमुररं दरवत्वह्पेण केचि 
त्वालमनुवृत्तं सतपौपादिमपिप प्रायेण द्ुप्यति, तदिदमत्र भिधीयते । पुराणे पत 
पादिते कक्षोदक उपापीते दतादिमृटप्तमीपे विने शप्के सति नाधीयीत । 

% अत्र सर्वष्वप्यादशपस्तकेष--“एवासिलम्'” इति पाठो वतेते । + ^नियमक्थनानन्तयी- 
थमभशब्देन देव पाठः स॒क्रलादङ पुस्तकेषु । 

१ग. 'त्। अवम । 



२९४ श्रीमत्सायणाचायेविरवितमाप्यसमेतम्-- [५पश्वमारण्यके- 

तथा च मनुना सयते-- 
“्रावण्यां पौणमास्यां च चेपाकर्य यथात्रिधि । 
युक्तरन्दास्यधीयीत मापाचिप्रोऽभपन्चमान् " इति ॥ 

आपस्तम्भोऽप्याह-"श्रवरण्यां पौणेमास्यामध्यायमुपकरलय माप्त प्रदोषे नाधीयीत 
तप्यां पौणमास्यां रोहिण्यां वा परिरेदवेपशचमांश्वतुरो मासानियेके "” इति । श्रावणी- 
पौप्योः पौणैमास्योमध्यङरटेऽपि प्रतिरिनं पाह च शरीरृक्षादिच्छायाय संभि- 
जनास मिष्ितामु सतीषु नाधीयीत । प्रातःकटि परथदये पति च्छरयापु परष॑कृषग- 
मिव्यक्ताम् प्रारभेत । पायक पयाम्नमयात्पवर छ्यामु विविक्ताप्न सतीप्वेवा- 
ध्ययनं परिलिनेत् । यदा परेधाअधरदठ आपिक्येन प्रमनः सान्द्रो मवति तदा ना 

यात | अपनोत्रि्यत्रापराव्रो वजेनायैः । स्वकीयं श्रवणमाद्रपद्मासद्रयरूपं वज- 
येतवा प्रवृत्तोऽपतुः । नादरो वर प्रतरते मकरन््ृषटि निमित्तीक्रय त्रिरात्रं बेदि 

केनाध्यायन वदपाटनान्तारयात् । तिमृषु गात्तपु वद्पाठस्यानतरायः कतव्य 

वैरिेनेति विेपणादापाणां उ्याकगणादीनामङ्गानामध्ययनमम्यनुततायत । अत्र स्मृति 
कारा आद्ररिग्येषठनम्य त्रयोदरनन्षत्रपरिमिनम्य काटम्म वृ्टिकाटतरमम्युपेय 
ततोऽन्यत्र व्र म्यामक्व्रष्टिनिमित्तं चिरत्राध्ययनवननमिच्छनि। आस्पिनेषी 
यमाने खाध्याय कथां [न | ददेत य्रिकवान। न कुयान् । यद्राऽस्मिन्धकृते 
महाव्रताध्ययनकन् दाक्रिकवाना। पसयनेन् । पिचास्य मदात्रनम्य पाट रात्रान 
कुयात् । किच महत्रतामिन्नोऽहमिदयवं जनमध्य कीतिमपि नच्छेत् । महाव्रतस्य 
गोप्यत्वात्तद्विपयामित्तानमपि न प्रकटयत् | 

उक्तनिग्रमनाध्ययने फटमाह-- 

तदिति वा एनम्य पहना भूनस्य नाम भ्रति योऽस्य- 
तदव नामदद् व्रह्म भपरति व्रह्म भवनि, इनि ॥ 

इल्यनरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे पथमारण्यके तृनीयाध्याये 
तृनीयः खण्डः ॥ ३ ॥ ( १४) 

इति वदहयुचत्राह्मणारण्यककाण्ड पञ्चमारण्यके 
तृतीयाऽध्यायः ॥ ३॥ 

इनि व पृ्रक्तनेव नियमनाधीनं नत्करत्तम्वाधयायवाकयं महावतवातयं व्रतस्य 
कलस्य कृत्तवदप्रतिपाम्य महृतः मत्रगतम्य भूतस्य निन्यमिद्धस्य प्रमासनो 
नाम भवति । कृत्म्य वदम्य परमासमप्रनिषारक्रतवात्तत्ामलं क्तम् । ततप्रतिषाद- 

१य्. धम| 
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क्त्व च कटराश्लायनते-'' मवे वदरा यत्पदमामननि " इनि | विदन्त्यनेन परमा- 
त्मानमिति व्युत्यत््या रेदशठ्दाऽपि नत्यतिपादकरमव ग्रन्थमाचरे | अतः कृत्प्तरेदस्य 
परमात्मनामत्नायनरहम्यमच्रपत्वाद्वहुतरिधनियमपृरःपरमध्ययने यक्तम् । यः 
पुमानतत्स्राध्यायवक्यं सतरमत्रमृक्तनास्य परमात्मनो नामेति बेद विदिता च 
नियमेनेवाधीत प्त पुमानधीततरदमुषन परमात्मानं विदिता खम्य ब्रह्मत्वाधारकान्नान- 
निवस्य स व्रह्म भवति । वाक्याम्यामस्तूतीयाध्यायपमाप्यथः पञ्चमारण्यकप्मा- 
प्यः कृत्प्नारण्यकरकाण्डममाप्तय्श्च ॥ 

इति श्रीमत्मायणाचा्यविगनिने माधवीय वरेदाथरकाशय एेनरेयत्राह्मणारण्यक- 
भाप्ये पर्चमरण्यके तुनीयाध्याये तृतीयः ण्डः ॥ ६ ॥ ( १४) 

वेदायम्य प्रका्न नमा हादं निव।रयन् । 
पमर्थाश्नुर्। दयाद्वियातीयमहश्वरः ॥ १ ॥ 

$ 

रति भश्रीपत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदारथपरकारे वष्चत्राद्म 
णारण्यकरकाण्डमाप्य पथचपारण्यकर तनीयाऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

ॐ उदितः शुक्रिय दषे । तमहमासनिं दधे । भनु 
ममिखिन्दियम् । मयि श्रीर्मयि यशः । पकः पप्ाणः 
सबरः। उत्तिष्म्यनु श्रीः। उत्तिएवनु माऽऽयन्तु देवताः । 
अद्वयं चरितं मनः । पूर्यो जयोतिषां प्रणि दीक्ष 
मा मां दिश्सीः । तवक हितं सूक्रपुचछ । पशम 
शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् । समग्रे व्रतपा 
अपि देव आ मरयेपा । सं ॒सत्नष्वीवंः । आव 

दस्ं शमने अद्रमाव॑द त्प्णीमापींनः सुमतिं चिकिद्वि 
€ ^ €) 

नः । यदुत्पतन्वदुति ककरिषैथा बृहदैदेम विद्धे सुवीराः । 



२९६ [९पञ्चमारण्यकम्] 

#%शतथारमुरसमक्षीयमाणं विपधितं पितरं वक््वानाम् | 
मठि मदन्तं पित्रोरुपस्थे तं रोदसी पिष्टं सत्यवाचम् । 

वामे मनपि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्टितमाकिर- 
वीर्म एषि वेदस्य म आणी स्थश्चुतंमे मा प्रहासीरनेना- 
धीतेन । अहोराबान्संदधाम्यतं वदिष्यामि मयं वदि 
प्यामि तन्मामवतु तहक्तारमवतवत मामवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम् । 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
दृस्यनग्दान्नः 

इतिं बह््रचत्राह्मणारण्यककाण्ड पञ्चममारण्यक 
समाप्तम् ॥ ५॥ 

इति श्रीमदिद्यातीथंमटेश्वग्परावतारम्य वैदिकमार्मप्रवर्तकस्य 

प्रीवीरवुक्महाराजस्याऽऽज्ञापरिपाटकेन मायणामात्यन 
विरचिते माधवीये बेदाथप्रकादया एतरयारण्यकरकाण्ड- 

माप्य परञ्चममारण्यके समाप्तम् ॥ ५॥ 

( भाद्तिः समष्वद्ाः--आर० “+ अध्य्रा० १८ सण ५५) 

दि ममाप्निमगमदिदं मभाप्यमेतेयारण्यककाण्ड् । 

# टयमृक्क्रविदुस्नश्छत्र नालि, साच वाद इन्यादिमिन्रादनन्तरं सिखिनाऽप्ति॥ 




